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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E A ATUAÇÃO 

PSICOPEDAGÓGICA 

LEARNING DIFFICULTIES AND PSYCHOPEDAGOGICAL PERFORMANCE 

 

 

Anderson Silveira 

 

SILVEIRA, Anderson. Dificuldades de aprendizagem e a atuação psicopedagógica. Revista 

Integralize, Ed.01, n.1, p. 11-19, Julho/2021. ISSN/2675-5203 

 

RESUMO 

Este artigo tem como tema as Dificuldades de Aprendizagem. Portanto, para entender melhor 

quais são essas dificuldades, é necessário passar primeiro pelo conceito de aprendizagem. 

Afinal, o que é aprender? A aprendizagem se dá pela relação existente entre o indivíduo e seu 

desenvolvimento, a partir das experiências que vivencia no mundo. Com essa vivência, o 

indivíduo muda e a cada nova experiência, se transforma mais um pouco. Esse processo, em 

seu âmbito biológico, é uma função desempenhada pelo Sistema Nervoso Central. Vale lembrar 

que a aprendizagem não acontece somente na escola. O ser humano é capaz de aprender a todo 

momento, em qualquer ambiente. As experiências é que propiciam a aprendizagem, não escola. 

Porém, é nela que os conhecimentos adquiridos são sistematizados e, por isso, é nela também 

que as Dificuldades de Aprendizagem se manifestam com mais força. 

Palavras-chave: Dificuldade. Aprendizagem. Atuação. Psicopedagogia. 

 

ABSTRACT 

This article is about Learning Difficulties. Therefore, to better understand what these difficulties 

are, it is necessary to go through the concept of learning first. After all, what is learning? 

Learning takes place through the relationship between the individual and his / her development, 

based on the experiences he / she experiences in the world. With this experience, the individual 

changes and with each new experience, it changes a little more. This process, in its biological 

scope, is a function performed by the Central Nervous System. It is worth remembering that 

learning does not happen only at school. The human being is able to learn at all times, in any 

environment. Experiences provide learning, not school. However, it is there that the acquired 

knowledge is systematized and, therefore, it is also there that the Learning Difficulties manifest 

themselves most strongly. 

Keywords: Difficulty. Learning. Performance. Psychopedagog 
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INTRODUÇÃO 

As dificuldades de aprendizagem existem e podem ser causadas por diversos fatores. 

Muitas são as crianças e adolescentes que enfrentam uma ou mais dificuldades de aprendizagem 

durante sua etapa escolar e não têm um acompanhamento apropriado, o que pode gerar 

sofrimento real e afetar as demais esferas de suas vidas, como a socialização com amigos e 

familiares, a forma como se relacionam com as pessoas e com o mundo ao seu redor. 

Sabemos também que as dificuldades de aprendizagem foram, por muito tempo, 

desconsideradas como fatores que influenciam a aprendizagem de um sujeito. Mesmo que esse 

tema seja bastante pesquisado e debatido atualmente, ainda é bastante recorrente entre famílias 

e escolas que uma criança ou adolescente que tem um desempenho escolar abaixo do esperado 

ou considerado bom seja vista como pouco esforçada, bagunceira ou preguiçosa. O fato é que 

muitas vezes elas realmente podem apresentar comportamentos como os citados acima; porém, 

é preciso entender que essas ações são sintomas, e não a origem do problema. 

Além disso, é comum também ouvir, em tom de descrédito, que antigamente não 

existiam dificuldades de aprendizagem e que esses são problemas da geração atual. Não se pode 

provar que o número de pessoas com dificuldades de aprendizagem tenha aumentado, bem 

como o número de crianças portadoras de deficiências. O que sabemos é que atualmente essas 

questões vêm sendo pesquisadas por profissionais especialistas e, por consequência, mais se 

sabe sobre os diferentes transtornos, distúrbios e deficiências que assolam as crianças. Crianças 

e adolescentes portadoras do Transtorno do Espectro Autista, por exemplo, não são mais 

consideradas doentes, não são enclausuradas nas alas psiquiátricas. Hoje, esses indivíduos 

frequentam escolas e podem fazer terapias que os ajudem a se desenvolver. 

Isso significa que reconhecer os sintomas apresentados por esses sujeitos, 

principalmente na escola, nos permite atuar de maneira a ajudá-los. O objetivo da 

psicopedagogia e demais áreas da saúde e educação não é criar novas patologias para as 

crianças, e sim encontrar maneiras de compreender suas especificidades e poder auxiliá-las da 

melhor maneira possível, para que de fato possam aprender.  

Ir à escola, experimentar e aprender coisas novas todos os dias é um direito de toda 

criança e adolescente. Para alguns é mais difícil e pode demorar mais, mas todo ser humano é 

capaz de aprender. Por isso, a atuação do psicopedagogo é muito importante, tanto dentro da 

escola quanto fora dela. 

 Nesse trabalho de conclusão de curso serão abordadas algumas dificuldades de 

aprendizagem mais comuns nas escolas atualmente e algumas estratégias usadas para auxiliar a 

aprendizagem significativa de seus portadores. Para isso, será feito um relato de experiência 
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que apontará os desafios e avanços de adolescentes de uma escola particular na cidade do Rio 

de Janeiro.  

 Ao longo do trabalho, será possível diferenciar as dificuldades de aprendizagem 

enquanto distúrbio, transtorno e dificuldade e entender melhor as especificidades de cada uma, 

bem como as possíveis atuações de um psicopedagogo e outros membros do corpo pedagógico 

no ambiente escolar. 

 

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

Antes de detalhar as DA que aqui serão apresentadas, é importante entender primeiro o 

que são DA e como se manifestam.  

Fatores externos influenciam todas as esferas da vida de um sujeito, inclusive os processos 

de aprendizagem. Ou seja, devemos sim considerar fatores culturais e emocionais, por exemplo, 

ao avaliar uma criança ou adolescente, pois possivelmente eles estão relacionados às 

capacidades desses sujeitos. Porém, é preciso ficar claro que esses fatores não causam as 

dificuldades de aprendizagem. As DA são causadas por disfunções neurológicas, podendo 

também ser afetadas, agravadas ou atenuadas por fatores externos, como os culturais, 

emocionais ou sociais, por exemplo. Segundo o National Joint Conmitee on Learning 

Disabilities, DA é: 

uma designação geral que se refere a um grupo heterogêneo de desordens 

manifestadas por dificuldades significativas na aquisição e na utilização da 

compreensão auditiva, da fala, da leitura, da escrita e do raciocínio matemático. Tais 

desordens, consideradas intrínsecas ao indivíduo e presumindo-se que sejam devidas 

a uma disfunção do sistema nervoso central, podem ocorrer durante toda a vida. 

Problemas na autorregulação do comportamento, na percepção social e na interação 

social podem coexistir com as DA. Apesar de as DA ocorrerem com outras 

deficiências (deficiência sensorial, deficiência mental, distúrbios socioemocionais) ou 

com influências extrínsecas (diferenças culturais, insuficiente ou inapropriada 

instrução...) elas não são o resultado dessas condições. (National Joint Committee on 
Learning Disabilities 1988. 

 

É importante estar atento aos fatores externos, pois eles podem agravar as dificuldades de 

pessoas que, de fato, possuem uma DA. Porém, é muito importante também saber identificar 

que esses fatores externos não caracterizam uma DA e, portanto, outras medidas precisam ser 

tomadas. Ter clareza sobre quem são os aprendizes que possuem DA torna a intervenção mais 

objetiva e com mais chances de ser eficaz. 

O desafio da educação inclusiva é cada vez mais presente nas escolas brasileiras. Se antes 

pouco se falava sobre inclusão, hoje esse tema toma conta de inúmeras reuniões pedagógicas e 

causa muita preocupação ao corpo docente e demais profissionais da educação. Acredito que 

essa preocupação seja causada, em parte, pela falta de conhecimento sobre o assunto. Afinal, se 

não conhecemos algo, não sabemos como agir diante de um possível desafio. 
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Por isso, mais uma vez reforço a urgência da capacitação dos profissionais da educação 

nesse campo. Só seremos capazes de intervir corretamente no processo de ensino-aprendizagem 

dentro da educação inclusiva quando formos capazes de entender as especificidades das 

condições de cada criança e cada adolescente. 

As primeiras concepções sobre dificuldades de aprendizagem surgem por volta da década 

de 60 e ganham destaque com a publicação do livro Educação da Criança excepcional de 

Samuel Kirk e James Gallagher. Segundo os autores, dificuldades de aprendizagem podem ser 

explicadas por: 

uma dificuldade de aprendizagem refere-se a um retardamento, transtorno, ou 

desenvolvimento lento em um ou mais processos da fala, linguagem, leitura, escrita, 

aritmética, ou outras áreas escolares, resultantes de um handicap causado por uma 

possível disfunção cerebral e/ou alteração emocional ou de conduta. Não é o 

resultado de retardamento mental, derivação sensorial ou fatores culturais e 

instrucionais”. (KIRK apud GARCÍA, 1962. p.263). 

 

Ao longo das décadas seguintes, vários outros estudiosos do campo da aprendizagem, 

(pedagogos, psicólogos, médicos, psicopedagogos) começaram a ganhar espaço e importância. 

Nomes como Corinne Smith, Lisa Strick, Fermino Sisto, Julie Dockrell e John Mcshane 

contribuíram para o avanço dos debates e a construção de novos conceitos. 

Muitas crianças apresentam dificuldades de aprendizagem. A dificuldades pode ser 

específica, como ocorre quando a criança apresenta dificuldades na leitura, ou pode 

ser geral, quando, por exemplo, ela apresenta um aprendizado mais lento que o normal 

em uma série de tarefas.” (DOCKRELL & MCSHANE, 2000, p.11 e 12). 

 

 Quando compreendemos bem o conceito de DA, entendemos que o fracasso escolar não 

está relacionado apenas à performance do sujeito, mas também às práticas pedagógicas 

desgastadas e pouco motivadoras. Quando começamos a nos questionar sobre nossas práticas, 

estamos pensando em como oferecer novas experiências que sejam mais compatíveis com a 

geração que está atualmente na escola. 

 

TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE – TDAH 

O Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um transtorno 

neurobiológico, causado por fatores genéticos, que manifesta seus primeiros sintomas durante 

a infância e, muitas vezes, acompanha o indivíduo também em sua fase adulta. Esse transtorno 

é caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade e é o mais comum 

entre crianças em todo o mundo. 
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Estudos científicos mostram que portadores de TDAH têm alterações na região frontal 

e as suas conexões com o resto do cérebro. A região frontal orbital é uma das mais 

desenvolvidas no ser humano em comparação com outras espécies animais e é 

responsável pela inibição do comportamento (isto é, controlar ou inibir 

comportamentos inadequados), pela capacidade de prestar atenção, memória, 

autocontrole, organização e planejamento. O que parece estar alterado nesta região 

cerebral é o funcionamento de um sistema de substâncias químicas chamadas 

neurotransmissores (principalmente dopamina e noradrenalina), que passam 
informação entre as células nervosas (neurônios). (ABDA, 2010, n.p) 

 

Apesar de ser desacreditado pelo senso comum, o TDAH é um transtorno reconhecido 

oficialmente pela Organização Mundial de Saúde e seus portadores são protegidos por leis que 

lhes garantem uma atenção individualizada nas escolas.   

Crianças e adolescentes que têm TDAH costumam ser bastante agitadas e inquietas. Se 

movem muitos pelos ambientes, não só na sala de aula e outros ambientes da escola, mas 

também em casa, em restaurantes etc.  Mexem nos objetos que estão em seu campo de visão, 

movimentam seus corpos, mãos, braços, pernas. Não conseguem se manter parados por muito 

tempo, falam muito, se levantam com frequência, pedem para sair da sala para ir ao banheiro 

ou beber água, mesmo que não estejam de fato com vontade. 

Esses indivíduos têm muita dificuldade em se manter focados em atividades com longo 

tempo de duração, especialmente se exigirem repetição. Se a atividade não for de seu interesse, 

essa dificuldade pode ficar ainda maior. Comumente, são descritos como pessoas que “vivem 

no mundo da lua”, pois parecem perdidos e desorganizados. Distraem-se facilmente com 

pequenos estímulos externos, como um inseto voando ou um colega manuseando um material 

escolar.  

Em atividades avaliativas como provas e testes, cometem muitos erros por distração, 

como acentuação, pontuação, uso de sinais, contagem. Dificilmente são erros por dúvida ou 

dificuldade no conteúdo, e sim por falta de foco, tanto na hora da leitura, quanto no 

desenvolvimento e também na revisão. Às vezes podem parecer esquecidos, mas o que acontece 

de fato é que perdem muitas informações por conta da falta de atenção, e não por um terem uma 

memória ruim.  

Portadores de TDAH costumam ser impulsivos, ou seja, têm dificuldade para esperar a 

vez, para ler as questões de provas até o final, agem antes de pensar. Por vezes, podem falar 

coisas fora do contexto. Também é muito comum que apresentem dificuldades em se organizar 

e planejar. Isso acaba afetando seu rendimento escolar, pois podem perder os prazos, deixar 

passar uma atividade importante, esquecer um trabalho em grupo. Em suma, atividades que 

precisem de planejamento podem ficar prejudicadas. 
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Segundo o DSM V, o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, “o 

TDAH se classifica entre os transtornos do neurodesenvolvimento, que são caracterizados por 

dificuldades no desenvolvimento que se manifestam precocemente e influenciam o 

funcionamento social, acadêmico ou pessoal.” (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2013). Para que o diagnóstico seja realizado corretamente, é necessário 

avaliar uma série de 18 sintomas referentes à desatenção, hiperatividade e impulsividade.  

Sintomas referentes à desatenção: Costuma não prestar atenção em detalhes ou comete 

erros por descuido em tarefas escolares ou em outras atividades; Costuma ter dificuldade de 

manter a atenção em tarefas ou outras atividades, até brincadeiras; Costuma parecer não escutar 

quando alguém lhe chama; Costuma não seguir instruções até o fim e não consegue terminar 

trabalhos escolares ou outras tarefas. Costuma ter dificuldade para organizar tarefas e 

atividades; Evita se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado; Costuma perder 

coisas necessárias para tarefas ou atividades; É facilmente distraído por estímulos externos; 

Costuma ser esquecido em relação a atividades cotidianas. 

Sintomas referentes à hiperatividade e impulsividade: Costuma balançar ou batucar as 

mãos ou os pés ou se contorce na cadeira; Costuma se levantar da em momentos em que deveria 

permanecer sentado; Costuma correr ou subir nas coisas em momentos inapropriados; Costuma 

ter dificuldade em se envolver de maneira tranquila em brincadeiras; Costuma ser muito 

agitado; Frequentemente fala muito; Costuma responder perguntas sem que estas tenham sido 

finalizadas; Costuma ter dificuldade para esperar sua vez; Costuma interromper conversas ou 

se intrometer em assuntos. 

A Psicopedagogia, apesar de ainda pouco conhecida no Brasil, vem atuando com 

sucesso em diversas instituições, não apenas em escolas, mas também em clínicas, hospitais e 

até empresas. Como este trabalho aborda a atuação psicopedagógica na escola, aqui falaremos 

mais sobre o processo de aprendizagem e como o psicopedagogo pode auxiliar de maneira 

significativa crianças e adolescente com diferentes questões e demandas. 

 

Cabe ao psicopedagogo perceber eventuais perturbações no processo aprendizagem, 
participar da dinâmica da comunidade educativa, favorecendo a integração, 

promovendo orientações metodológicas de acordo com as características e 

particularidades dos indivíduos do grupo, realizando processos de orientação. Já que 

no caráter assistencial, o psicopedagogo participa de equipes responsáveis pela 

elaboração de planos e projetos no contexto teórico/prático das políticas 

educacionais, fazendo com que os professores, diretores e coordenadores possam 

repensar o papel da escola frente a sua docência e às necessidades individuais de 

aprendizagem da criança ou, da própria ensinagem. (BOSSA, 1994, p 23). 
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 Vale ressaltar que nossa sociedade vem passando por muitas transformações e estas 

afetam o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Por isso, é necessário que 

educadores, psicopedagogos, psicólogos e demais profissionais que lidam com esse público 

possam olhar para as novas infâncias e adolescências de uma outra maneira. Os métodos 

tradicionais de educação podem não fazer sentido para uma geração tão atravessada pelas 

tecnologias, pelas questões políticas e sociais, pela instantaneidade. Nesse sentido, é importante 

também refletir de que maneira essas novas tecnologias afetam o aprendizado e como os 

profissionais educadores podem lidar com as dificuldades de aprendizagem que surgem em 

nosso cenário atual.  

 

AUTISMO E A INCLUSÃO ESCOLAR 

O termo inclusão educacional tem diferentes significados e formas de representa a 

população a que se refere, pode estar ligada à deficiência, à vulnerabilidade social ou 

universalização da educação. O significado do termo “educação inclusiva” não tem o mesmo 

critério em todos os países, devido às suas concepções culturais, existem países que consideram 

a inclusão como modalidade de tratamento, mas não permanece nisso, o termo é muito mais 

amplo. Falar sobre inclusão educacional implica na desnaturação do fracasso escolar, aceitação 

da diversidade de trajetórias educacional, a necessidade de quebrar a homogeneidade da oferta, 

preocupação para a personalização do processo educacional e a ressignificação do papel dos 

professores. (BOSA, 2009) 

A educação de crianças com TEA deve ser baseada em métodos estruturados e baseada 

em modificação de comportamento, bem como evolutiva e adaptada a características de cada 

criança. Sabe-se que as áreas afetadas são muitas, entre desenvolvimento cognitivo, que pode 

ter dificuldades na capacidade de simbolização e imaginação. Na maioria dessas crianças não 

há brincadeira padrões simbólicos e repetitivos de jogo são apresentados. Portanto, ao propor 

uma intervenção terapêutica. (BOSA, 2009) 

 O professor deve estar ciente dessas dificuldades. De modo que quanto mais cedo for 

feito o diagnóstico iniciado o tratamento, o progresso educacional tende a um melhor 

prognóstico. Deve-se elaborar um plano específico com base nas características individuais de 

cada criança, com objetivos claros e mensuráveis. Uma das estratégias mais usadas são os 

visuais, fotos, desenhos ou símbolos, pois são muito eficazes no desenvolvimento da 

comunicação, regulação do comportamento, isto é, aprendizado. (BRAZ e SALOMÃO, 2002) 
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AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DA CRIANÇA AUTISTA  

Em relação à linguagem, as crianças com TEA apresentam dificuldades em adquirir o 

primeiro estágio da linguagem. Metade deles nunca desenvolve uma linguagem funcional, e a 

maioria deles comportamentos comunicativos que eles produzem são realizados através de 

modalidades não verbais pouco desenvolvido. De tudo o que é estudado em relação à 

linguagem, o que é mais frequentemente repetido em pessoas com autismo são ecolalia e 

inversão pronominal. A inversão pronominal é uma das alterações mais frequentes em crianças 

com autismo. Esse problema ocorre quando a criança se refere a si mesma usando 'você' ele. 

(BOSA, 2009) 

Outra característica que as pessoas com autismo manifestam são distúrbios motores. É 

interessante conhecê-los, porque ao lidar com essas crianças, precisamos saber muito bem o que 

são suas características e alterações mais frequentes nessa área. Essas crianças se destacam por 

seu comportamento auto estimulante, descrito como um comportamento repetitivo, persistente 

e repetido, sem outra funcionalidade senão fornecer feedback à criança sensorial ou sinestésico. 

Entre esses comportamentos, encontramos saltos, corridas curtas, viradas de cabeça, bater de 

braços ou mãos, posturas extravagantes, balanço rítmico do corpo. (Silva e Mulick, 2009) 

 

A importância do ambiente interpessoal para a aquisição de habilidades 

comunicativas, ressaltando o suporte do adulto, uma vez que, sensível às necessidades 

conversacionais da criança, é capaz de adequar suas contribuições às capacidades 

dessa última, ou seja, o adulto adapta seu comportamento comunicativo para obter 

respostas das crianças. Nesta mesma linha de pesquisa, são estudados aspectos 

facilitadores da fala dirigida à criança, os estilos de fala materna (diretivos, 

informações e feedbacks, por exemplo), os quais podem expressar uma ampla 

variedade de intenções comunicativas e funções nas trocas linguísticas. (LEMOS et 

al, 2014, p.118). 

  

Sabemos que a comunicação em crianças com TEA varia de acordo com a 

desenvolvimento intelectual e social de cada um. Há quem apresente um vocabulário muito rico 

e pode conversar com tópicos de seu interesse e há outros que eles não são capazes de fazê-lo. 

A dificuldade em usar palavras é frequente, as frases, bem como o ritmo e entonação das 

palavras. Portanto, é habitual expressar palavras sem conteúdo e apresentar ecolalia (repetição 

de palavras ouvidas antes) e passam muito tempo repetindo-as. Estas dificuldades são os 

obstáculos que surgem ao entrar em uma instituição educacional permitindo ver como é 

importante, faça um diagnóstico em tenra idade. (SILVA & MULICK, 2009). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Cabe aos profissionais de educação, observar e ter um olhar mais apurado do 

comportamento e desenvolvimento da criança autista para que seja estimulado precocemente, 

assim, contribuindo para sua evolução e o seu desenvolvimento psicomotor, cognitivo e afetivo, 

uma vez que a psicomotricidade está atrelada ao processo de maturação, tanto orgânica como 

cognitiva. O atraso no desenvolvimento significa que não ocorreu maturação. Sendo assim, a 

criança não desempenha habilidades como correr, falar, andar e brincar. Partindo da percepção 

que os problemas psicomotores estão ligados aos problemas cognitivos e afetivos, faz-se 

necessário que todas as pessoas envolvidas tenham ciência da necessidade que a intervenção 

psicomotora pode contribuir para o aprendizado da criança autista. 
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RESUMO 

Os transtornos de ansiedade afetam aproximadamente 40 milhões de adultos americanos com 

18 anos de idade ou mais (aproximadamente 18%) a cada ano. Ao contrário da ansiedade 

relativamente leve e evento transitório causado por um evento estressante (como falar em 

público ou um primeiro encontro), transtornos de ansiedade eles duram pelo menos seis meses 

e podem piorar se não forem tratados. Transtornos de ansiedade comumente ocorrem junto com 

outros doenças mentais ou físicas, incluindo abuso de drogas álcool ou substâncias, que podem 

mascarar os sintomas de ansiedade ou torná-los piores. Em alguns casos, é preciso que seja 

abordado antes que uma pessoa possa responder a um tratamento para transtorno de ansiedade. 

Existem terapias eficazes para transtornos de ansiedade e A pesquisa está descobrindo novos 

tratamentos que podem ajudar a maioria das pessoas com distúrbios de ansiedade para viver 

vidas produtivas e gratificantes. Se você acha que tem de um transtorno de ansiedade, você deve 

buscar informações e tratamento imediatamente. 

Palavras-Chave: Ansiedade; Sintomas; Tratamento. 

ABSTRACT 

Anxiety disorders affect approximately 40,000 American adults age 18 and older 

(approximately 18%) each year. On the other hand, there is a relatively mild anxiety and 

transient event caused by a stressful event (such as a failure in public or a first date), anxiety 

disorders last for at least six months and we can improve if left untreated. Anxiety disorders 

often occur along with other mental or physical illnesses, including drug, alcohol, or substance 

abuse, which can mask symptoms of anxiety or burnout. In some cases, this needs to be resolved 

before a person can respond to treatment for their anxiety disorder. There are effective therapies 

for anxiety disorders, and research is uncovering new treatments that can help most people with 

anxiety disorders lead productive and fulfilling lives. If you are afraid of an anxiety disorder, 

you should seek information and treatment immediately. 

Keywords: Anxiety; Symptoms; Treatment. 
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INTRODUÇÃO 

Os transtornos de ansiedade são tão comuns na atenção primária que se estima que um 

em cada dez pacientes atendidos diariamente os apresente. Na verdade, eles são mais comuns 

do que o diabetes. O diagnóstico dos transtornos de ansiedade apresenta algumas dificuldades, 

pois o quadro clínico mostra sintomas somáticos em primeiro plano, enquanto as queixas 

psíquicas só conseguem emergir quando o médico as examina. 

Outras vezes, o distúrbio está subjacente a uma doença orgânica ou psiquiátrica. Por 

outro lado, as pessoas que sofrem de sintomas de ansiedade, mesmo quando esta causa 

sofrimento e incapacidade, têm medo de falar sobre isso com o profissional de saúde, pois 

costuma ser considerada produto de uma fraqueza de caráter. 

No entanto, qualquer médico pode diagnosticar e tratar esses distúrbios sem recorrer a 

técnicas sofisticadas requer apenas uma boa relação médico-paciente, ouvindo com atenção, 

perguntando com atenção e indicando medidas educacionais, farmacológicas e psicossociais 

simples. 

  A ansiedade desempenha um papel importante na clínica, pois pode influenciar o 

resultado final de praticamente todas as doenças médicas. Por isso, é importante que todos os 

profissionais de saúde se familiarizem com o diagnóstico e tratamento da ansiedade. 

 

CONCEITO DE ANSIEDADE 

A ansiedade é uma experiência emocional com a qual todos estamos familiarizados, mas 

não é tão fácil de definir. A ansiedade é um fenômeno normal que leva à autoconsciência, que 

mobiliza as operações defensivas do corpo, é a base do aprendizado, estimula o 

desenvolvimento da personalidade, motiva o alcance de metas e contribui para a manutenção 

de um alto nível de trabalho e conduta. Em excesso, a ansiedade é prejudicial, desadaptativa, 

compromete a eficácia e leva à doença. Em seu uso cotidiano, o termo ansiedade pode significar 

um estado de ânimo transitório de tensão (sentimento), um reflexo da consciência do perigo 

(medo), um desejo intenso (saudade), uma resposta fisiológica a uma demanda (estresse) e um 

estado de morbidade. angústia (transtorno de ansiedade). (ALMEIDA et al, 2013) 

No campo da psiquiatria, os termos ansiedade e angústia, estresse e ansiedade, 

ansiedade e medo, e o uso em psicopatologia da palavra ansiedade como sentimento, sintoma, 

síndrome e doença têm gerado polêmica e confusão. Ansiedade e angústia. Ansiedad es 

"angstgefuhl" en alemán,”anxiété” en francés, “angchien” en griego, “anxietas” en latín , 

“ansieta” en italiano, “ansiedade” en portugués, “angchien” en griego, "anxiety" o "anguish " 

em inglês. (ANDRADE, 2006) 
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Ansiedade e angústia de acordo com as raízes linguísticas e seu uso idiomático têm o 

mesmo significado: Ansiedade é derivada do latim "ansietas", que significa "estado de agitação, 

inquietação ou ansiedade da mente" e angústia vem do latim "angústia" , "angor", que inclui 

significados como "estreiteza, dificuldade, aflição, angústia, medo opressor sem causa precisa, 

estreiteza de lugar ou tempo (Dicionário da Royal Academy)" passado (neurose de ansiedade) 

e angústia quando é de origem endógena, biológica ou "vital". (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL 

DA SAÚDE, 2016) 

 

ESTRESSE E ANSIEDADE 

Em relação ao estresse, devemos saber que "estresse" é uma palavra em inglês que 

significa carga e "esticar" tensão ou esforço. Define-se estresse como a resposta do corpo para 

neutralizar ou prevenir ameaças, ou seja, atingir a homeostase.  Também pode ser considerado 

um fator de risco ao conceituá-lo como “as demandas impostas a um indivíduo que esgotam ou 

excedem a capacidade de adaptação”. No estresse, um estressor (demanda, ameaça) é essencial, 

e não na ansiedade. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2016) 

A ansiedade pode fazer parte do estresse ao integrar a resposta fisiológica de defesa a 

uma ameaça ou como produto da análise que uma pessoa faz quando não consegue superar uma 

demanda. O estresse não vem necessariamente acompanhado de ansiedade: por exemplo, se 

alguém entrar em uma maratona, terá uma grande demanda que causa estresse, mas será 

acompanhada de alegria, ansiedade ou raiva de acordo com a expectativa de ganhar ou perder 

a competição. (PEZZATO, 2012) 

 

ANSIEDADE E MEDO 

 Em psiquiatria, a ansiedade é definida como um estado emocional desagradável no 

qual há uma sensação subjetiva de perigo, desconforto, tensão ou apreensão, acompanhada por 

uma descarga neurovegetativa e cuja causa não é claramente reconhecida pela pessoa. No medo 

há uma resposta fisiológica semelhante à ansiedade, mas difere porque há uma causa, um perigo 

real, consciente, externo que está presente ou ameaça se materializar. (PAZ, 2013) 

 

ETIOPATOGENIA DOS TRANSTORNOS DE ANSIEDADE 

No passado, os transtornos de ansiedade eram considerados exclusivamente 

relacionados a conflitos intrapsíquicos. Atualmente é aceito que fatores biológicos, 

psicodinâmicos, sociais, traumáticos e de aprendizagem participam de sua origem. Muitos dos 

distúrbios têm sua origem em anormalidades neuroquímicas geneticamente influenciadas, 

outros estão associados a conflitos intrapsíquicos ou podem ser melhor explicados pelo efeito 
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de estressores ou comportamentos aprendidos; entretanto, é a combinação desses fatores que 

está mais intimamente relacionada à sua etiologia. (ALMEIDA et al, 2013) 

 

FATORES BIOLÓGICOS: Predisposição genética - Uma vulnerabilidade biológica 

primária geneticamente condicionada foi encontrada na maioria dos transtornos de ansiedade, 

mas com maior força no transtorno do pânico, no transtorno obsessivo-compulsivo e na fobia 

social. Parentes de primeiro grau de pacientes com transtorno do pânico têm quatro a sete vezes 

mais probabilidade de ter o transtorno. A taxa de concordância para transtorno obsessivo-

compulsivo é maior em gêmeos homozigotos do que dizigóticos. Parentes de primeiro grau de 

pacientes com fobia social são mais propensos a ter o transtorno. (PAZ, 2013) 

FATORES PSICOSSOCIAIS - Os estressores psicossociais desempenham um papel muito 

importante em muitos transtornos de ansiedade, como fatores precipitantes, agravantes ou 

causais. Os problemas das relações interpessoais, acadêmicas e de trabalho, ameaças de perda, 

necessidades sociais e econômicas urgentes, mudanças no modo de vida, etc. eles estão 

associados na produção de transtornos de ajustamento do tipo de ansiedade e ansiedade 

generalizada. (ANDRADE, 2006) 

FATORES TRAUMÁTICOS - Enfrentar eventos traumáticos fora da faixa de experiência 

humana normal, como acidentes graves, desastres, agressões, estupros, tortura, sequestros, etc., 

geralmente causam danos cerebrais biológicos graves que estão associados a graves sintomas 

de ansiedade, como estresse agudo e pós- transtorno de estresse traumático. (ANDRADE, 2006) 

FATORES PSICODINÂMICOS - A ansiedade é vista como a resposta individual a um perigo 

que ameaça de dentro na forma de um impulso instintivo proibido que está prestes a escapar do 

controle do indivíduo. A ansiedade como bandeira vermelha faz com que o "eu" tome medidas 

defensivas. Se as defesas forem bem-sucedidas, a ansiedade desaparece e se não sai livremente 

ou é contida, dependendo do tipo de defesa utilizada, pode apresentar sintomas conversivos, 

dissociativos, fóbicos e obsessivo-compulsivos. Viu-se que pacientes com transtornos de 

ansiedade, antes da primeira crise, apresentam conflitos pela ameaça ou perda de um 

relacionamento afetivo e que, ao mesmo tempo, está associado a uma história de separação dos 

pais na infância. (ANDRADE, 2006) 

FATORES COGNITIVOS E COMPORTAMENTAIS - Padrões cognitivos distorcidos 

(sistemas de pensamento negativo) são considerados como precedentes de comportamentos não 

adaptativos e distúrbios emocionais. A ansiedade é apresentada por uma supervalorização 

ameaçadora dos estímulos e uma subvalorização de seus potenciais pessoais. Pacientes com 

sistemas cognitivos negativos desencadeiam ataques de pânico interpretando uma palpitação 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

24 
precordial como o aviso de que estão prestes a morrer de um infarto do miocárdio. (PEZZATO, 

2012) 

Além disso, por estímulos externos e por mecanismos de condicionamento e 

generalização, é possível aprender ou imitar respostas ansiosas ou comportamentos de outras 

pessoas. Em um caso específico, temos uma menina que observa com frequência a mãe, que 

tem medo de entrar no elevador (por ter ficado trancada por falta de eletricidade) e prefere usar 

as escadas, aprende a ter fobia de elevadores. (PEZZATO, 2012) 

 

RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DO PACIENTE DE ANSIEDADE 

Para reconhecer os transtornos de ansiedade, é necessário que o profissional de saúde 

leve em consideração os seguintes aspectos:  

1. Lembrá-los por serem muito frequentes na atenção básica: pelo menos um em cada dez 

pacientes que vão a uma consulta médica faz algum tipo de transtorno de ansiedade.  

2. Que a queixa mais frequente de um transtorno de ansiedade ou de um transtorno depressivo 

é o sintoma de dor, principalmente nas costas, joelhos, quadris, cabeça, abdominais e torácicos.  

3. Que as síndromes funcionais (por exemplo, intestino irritável, fibromialgia, dispepsia, fadiga 

crônica) têm maior probabilidade de apresentar ansiedade subjacente ou transtorno depressivo. 

 

FORMAS CLÍNICAS MAIS FREQUENTES 

As queixas a que tendem a consultar com mais frequência são as somáticas:  

• Dor de cabeça predominantemente occipital e difusa e tensão muscular em outras áreas do 

corpo. 

• Desconforto no peito, como aperto no peito, engasgo, palpitações e taquicardia. • Desconforto 

digestivo: sensação de obstrução ao engolir, náuseas, distensão abdominal, diarreia e dor 

abdominal.  

• Dificuldade em dormir.  

• Tonturas.  

• suor. Eles também podem apresentar as seguintes queixas psíquicas:  

• Preocupação excessiva.  

• Dificuldade de concentração, problemas de memória, esquecimento.  

• Irritabilidade. 

 • Medo de que algo sério esteja para acontecer com você (ficar doente, morrer, ficar louco ou 

perder o controle).  

• Nervosismo, sobressalto 
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QUAIS SÃO OS PASSOS A SEGUIR PARA FAZER O DIAGNÓSTICO?  

 

PASSO 1 - Dê ao paciente o tempo necessário para descrever os sintomas, as circunstâncias em 

que aparecem, os fatores que os agravam, a evolução e o que ele pensa que está acontecendo 

com ele. Sabe-se que o médico da atenção básica concede ao paciente em média apenas 18 

segundos antes de interromper a entrevista, mas também se sabe que se o paciente puder falar 

livremente, sua intervenção não dura mais do que 5 minutos. (SAMPAIO; MANCINI, 2007) 

PASSO 2 - Pergunte Na primeira parte você já conseguiu detectar sintomas somáticos que são 

descritos de forma difusa, mas com grande apreensão. Depois de ouvir o paciente e gerar suas 

primeiras hipóteses, obtenha informações adicionais. "Fale-me um pouco mais sobre o 

desconforto no peito e no estômago." "Em que circunstâncias eles se agravam ou diminuem?", 

"Você está enfrentando problemas familiares, acadêmicos, de trabalho ou financeiros?", "Já foi 

visto por outros médicos para o mesmo?", "Que medicamentos você toma?"  "Estes sintomas 

são contínuos ou surgem na forma de crise sem causa aparente?", "Um familiar próximo sofre 

do mesmo ou semelhante ao que você tem?". Lembre-se que o paciente deixa assuntos 

importantes quando ganha confiança com o médico, por isso não deve se esquecer de fazer as 

seguintes perguntas: "Tem mais alguma coisa que você queira me dizer?". Pacientes sem 

transtornos de ansiedade geralmente relatam poucos sintomas.  (SAMPAIO; MANCINI, 2007) 

PASSO 3 - Avaliar Realize o exame mental e enfatize a busca por um estado de inquietação, 

nervosismo, movimentos estereotipados, fala apressada, fala entrecortada, labilidade afetiva, 

ansiedade e tristeza. Investigue quais pensamentos negativos precedem as crises. Explore a 

presença de ideias fóbicas e hipocondríacas, obsessões, compulsões e medos. (SAMPAIO; 

MANCINI, 2007) 

PASSO 4 -  Explorar Faça um exame físico procurando doenças coexistentes e o efeito da 

ansiedade nos órgãos e sistemas. O exame físico reafirma ao paciente que suas preocupações 

são levadas a sério. É oportuno solicitar os exames laboratoriais apropriados para o padrão de 

queixas e preocupações do paciente e para os achados físicos. (SAMPAIO; MANCINI, 2007) 

PASSO 5 -  Informar Terminada a entrevista e o exame físico, informe ao paciente os achados 

psíquicos e somáticos. Caso haja sintomas e sinais de ansiedade, informe-o que em primeiro 

lugar ele tem uma síndrome de ansiedade geral que espera esclarecer após ter obtido os 

resultados dos exames laboratoriais. Explore e esclareça as crenças e opiniões que o paciente 

tem sobre a possibilidade de ter um transtorno de ansiedade. Evite frases como "ele não tem 

nada", "está tudo na cabeça", "é normal". Em qualquer caso, se o exame e os exames 

laboratoriais foram bem-sucedidos, avise-o, mas fazendo-o entender que nos transtornos de 
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ansiedade existem sintomas cardiorrespiratórios, musculoesqueléticos, gastrointestinais e do 

sistema nervoso muito incômodos, mas não necessariamente envolvem algum tipo de prejuízo.  

(SAMPAIO; MANCINI, 2007) 

PASSO 6 - Para concluir uma vez detectados os sintomas e sinais que constituem a síndrome 

de ansiedade geral, o diagnóstico específico de transtorno de ansiedade é 

estabelecido.  (SAMPAIO; MANCINI, 2007) 

 

PASSO-A-PASSO PARA UM TRATAMENTO EFICAZ 

 

PASSO 1 -  Estabeleça uma boa relação médico-paciente a. Uma forma eficaz de iniciar uma 

excelente relação médico-paciente é cumprimentando e apresentando: "Bom dia, sou a Dra. 

Alicia Paz." "Você poderia gentilmente me dizer seu nome?" Ele então pergunta: "Como posso 

ajudá-lo?" b. Ouça as reclamações com atenção e sem interrupções, além de permitir que 

expressem suas emoções (choro, raiva). Vale lembrar que o paciente, além de suas 

enfermidades, traz para a consulta seus medos e as dificuldades dos procedimentos 

administrativos e das longas horas de espera. c. Considere o término da consulta um ato muito 

importante, pois é o momento em que os medos do paciente e da família voltam a aumentar. 

(SANTOS et al, 2010) 

PASSO 2 -  Estabeleça uma aliança terapêutica A aliança terapêutica é baseada na confiança e 

compreensão. Para isso, podem ser utilizadas as seguintes estratégias de avaliação (SANTOS 

et al, 2010): 

• Antecedentes: O que está acontecendo em sua vida?  

• Carinho: como você se sente em relação a isso? Como está seu humor? 

 • Problemas: o que é mais angustiante para você nesta situação?  

• Enfrentando: Como você está lidando com sua situação?  

• Compreensão: Isso deve ser muito difícil para você. 

PASSO 3 - Fornecer psicoeducação é importante dar explicações simples sobre o que o paciente 

tem, os fatores biológicos e psicossociais que intervieram e o que se espera do tratamento 

(incluindo possíveis efeitos colaterais). Sempre evite dizer "Você não tem nada". (SANTOS et 

al, 2010) 

PASSO 4 - Técnicas de relaxamento: uma maneira fácil de relaxar é respirando. Ensine-o a 

inspirar lentamente pelo nariz, contando mentalmente 1, 2, 3, 4, 5. A inspiração deve fazer com 

que o abdômen se infle como um balão. Então você expira lentamente pela boca, contando 

mentalmente 1, 2, 3, 4, 5. 
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PASSO 5 -  Realizar psicoterapia pois todo médico se torna um psicoterapeuta ao estabelecer 

uma boa relação médico-paciente e uma boa aliança terapêutica. Ouvir, explicar e atender às 

preocupações e sentimentos dos pacientes são os componentes essenciais de qualquer 

psicoterapia. O médico pode realizar psicoterapia de apoio ao fortalecer a capacidade de 

enfrentar a situação difícil que os pacientes apresentam, ajudá-los a compreender suas reações 

emocionais aos problemas e obter conhecimentos práticos para resolvê-los. Outra técnica à 

disposição do médico é o treinamento de resolução de problemas, que consiste nas seguintes 

etapas (SANTOS et al, 2010): 

a. Identificação de gatilhos para preocupação excessiva.  

b. Conheça as ações que o paciente está realizando para enfrentá-los. 

c. Reforce as coisas que você está fazendo com sucesso. 

d. Planeje tarefas que o paciente possa realizar nas próximas semanas para resolver situações 

estressantes. Existem outras técnicas, como intervenção em crise, primeiros socorros 

psicológicos, debriefing, técnica de dessensibilização comportamental que o médico pode usar 

em casos especiais. 

PASSO 6 - Tratamento medicamentoso O tratamento medicamentoso deve ser considerado 

como parte de um plano de tratamento. Uma vez feito o diagnóstico específico do transtorno de 

ansiedade, o uso de medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, estabilizadores de humor e 

neurolépticos deve ser considerado. (SANTOS et al, 2010) 

PASSO 7 - Encaminhamento para um especialista psiquiátrico caso o paciente apresente 

comorbidade psiquiátrica, refratariedade ao tratamento, intolerância a drogas psicotrópicas, 

risco de suicídio, risco de abuso de substâncias ou requer atenção devido a conflitos 

psicológicos especiais, o clínico geral tem a oportunidade de solicitar uma consulta com um 

especialista em psiquiatria. (SANTOS et al, 2010) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O apoio psicológico é essencial na recuperação do paciente com transtorno de estresse 

pós-traumático e é um trabalho que pode ser realizado pelo médico da atenção primária. O 

objetivo é levar o paciente a integrar o trauma ao longo de sua vida.  

Muitas pessoas com transtornos de ansiedade se beneficiam juntando-se a um grupo 

de autoajuda ou apoio e compartilhando seus problemas e conquistas com os outros. Salas de 

bate-papo da Internet eles também podem ser úteis a esse respeito 

A família é muito importante para a recuperação de uma pessoa sofrendo de transtorno 

de ansiedade. Idealmente, a família deveria ofereça apoio e não ajude a perpetuar os sintomas 
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do ente querido. Os membros da família não devem subestimar o transtorno ou exigir melhora 

sem a pessoa que recebe o tratamento.  

Técnicas de gerenciamento de estresse e meditação podem ajudar pessoas com 

transtornos de ansiedade para se acalmar e podem aumentar os efeitos da terapia.  
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TRANSTORNO DE PÂNICO E SEU TRATAMENTO PSICOLÓGICO 
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RESUMO  

A ansiedade é o transtorno psiquiátrico mais comum na população, se deixarmos o vício em 

substâncias de lado. O transtorno do pânico é um tipo de ansiedade muito incapacitante, ao 

mesmo tempo que gera grande sofrimento no paciente que o sofre. Neste artigo, o transtorno de 

pânico é revisado, com ênfase especial no tratamento e que pode fornecer ao paciente que sofre 

dessa condição psiquiátrica. 

Palavras-chave: Transtorno de pânico; Ansiedade; Tratamento; 

 

ABSTRACT  

Anxiety is the most common psychiatric disorder in the population, if we leave substance 

addiction aside. Panic disorder is a very disabling type of anxiety, at the same time that it causes 

great suffering in the patient who suffers it. In this article, panic disorder is reviewed, with 

special emphasis on the treatment that the can provide to the patient suffering from this 

ppsychiatric condition. 

Keywords: Panic disorder; Anxiety; Treatment; 

 

INTRODUÇÃO 

O transtorno de pânico é definido por ataques de pânico recorrentes e inesperados. Pelo 

menos um deles é seguido por um mínimo de um mês de preocupação persistente ou 

preocupação com o surgimento de novas crises ou suas consequências, e / ou por uma mudança 

significativa e mal adaptativa no comportamento que está relacionado a ataques de pânico. 

O transtorno de pânico tem como característica fundamental a presença de ataques de 

pânico recorrentes, inesperados e espontâneos, sem a existência de um fator externo ou de um 

objeto temido que os desencadeie; o chamado medo do medo, equivalente ao medo persistente. 

A ansiedade é o transtorno psiquiátrico mais comum na população, se deixarmos o vício em 
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substâncias de lado. O transtorno do pânico é um tipo de ansiedade muito incapacitante, ao 

mesmo tempo que gera grande sofrimento no paciente que o sofre. 

As principais características da ansiedade patológica são as seguintes: grande 

profundidade, persistência e recorrência, deterioração do funcionamento orgânico aliado a um 

desempenho inferior na atividade que está a ser desenvolvida, presença de sintomas corporais 

no momento em que é percebida pelo paciente. um sentimento vital, que muitas vezes implica 

na redução da liberdade da pessoa afetada. Em geral, aceita-se que os transtornos de ansiedade 

não são doenças isoladas, mas síndromes clínicas que podem se sobrepor ou mesmo aparecer 

juntas. com outras condições psiquiátricas ou doenças médicas. 

O ataque de pânico é descrito como o aparecimento súbito de medo e / ou desconforto 

intenso que atinge sua expressão máxima em minutos e deve apresentar pelo menos quatro dos 

treze sintomas descritos; palpitações, batimentos cardíacos ou batimentos cardíacos acelerados; 

suando; tremores ou espasmos musculares; sensação de falta de ar ou medo de engasgar; dor ou 

desconforto no peito; náusea ou desconforto abdominal; sensação de tontura, instabilidade, 

tontura ou desmaio; desrealização ou despersonalização; medo de perder o controle ou 

enlouquecer; medo de morrer, parestesias e calafrios ou sufocamento. 

A Organização Mundial da Saúde também inclui o sintoma de boca seca e exige que 

pelo menos um dos sintomas da crise corresponda a palpitações, sudorese, tremores ou boca 

seca. No DSM-V, como novidade, é proposta a adição dos ataques de pânico como 

especificadores em qualquer diagnóstico. Há evidências de que esse acréscimo prediz uma 

maior gravidade dos sintomas e uma pior resposta ao tratamento para muitos transtornos 

mentais, sendo um marcador de gravidade. 

A prevalência anual desse transtorno é estimada em cerca de 2-3% em adultos e 

adolescentes, com idade média de início entre 20 e 24 anos e tende a ser crônica com flutuações. 

As taxas de prevalência diminuem com a idade (0,7%) em pessoas mais velhas e é diagnosticado 

com mais frequência em mulheres do que em homens, com uma proporção aproximada de 

afetividade negativa e a sensibilidade à ansiedade foram identificadas como fatores de risco  

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TRANSTORNO DE PÂNICO 

Para estabelecer um diagnóstico de transtorno do pânico, o paciente deve ter tido 

ataques de pânico inesperados recorrentes seguidos por pelo menos um mês de preocupação 

persistente sobre a possibilidade de novos ataques ou sobre suas implicações ou consequências, 

ou uma mudança significativa no comportamento do coração. relação aos ataques. 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1990) 
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O diagnóstico de transtorno do pânico não deve ser feito se os ataques de pânico forem 

considerados secundários aos efeitos fisiológicos de uma doença médica, como 

hipertireoidismo, hiperparatireoidismo, feocromocitoma, doenças do sistema vestibular, 

convulsões e condições médicas. Doenças cardíacas. Tampouco deve ser feito o diagnóstico de 

transtorno do pânico se os ataques de pânico estiverem associados à intoxicação ou abstinência 

de drogas de abuso, medicamentos como descongestionantes, estimulantes ou inaladores ou 

cafeína. (BARROS NETO, 2000) 

O transtorno de pânico deve ser diferenciado de outros transtornos mentais que 

também podem estar associados a ataques de pânico. Os ataques de pânico ocorrem com 

frequência em outros transtornos psiquiátricos, neste caso, as crises são de natureza mais 

situacional ou mais ou menos relacionadas a uma determinada situação, por exemplo, fobia 

específica, fobia social, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-

compulsivo, transtorno de ansiedade de separação e no contexto de um transtorno psicótico. 

(AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, 1990) 

 

COMORBIDADE DE TRANSTORNO DE PÂNICO 

Pacientes com transtorno de pânico ou aqueles que sofrem de ataques de pânico 

aumentam significativamente a probabilidade de apresentar outros transtornos psiquiátricos 

comórbidos, como transtornos de humor, outros transtornos de ansiedade, transtornos de 

controle de impulsos, transtornos de uso de substâncias, transtornos alimentares, transtornos 

psicóticos e transtornos de personalidade. (BARLOW & CERNY,1999) 

O transtorno do pânico é mais comum em pacientes com condições médicas, incluindo 

doenças da tireoide, câncer, dor crônica, doenças cardíacas, síndrome do intestino irritável, 

enxaqueca, bem como doenças alérgicas e respiratórias em comparação com a população em 

geral. A presença de comorbidade médica está associada a maior gravidade dos sintomas de 

transtorno de pânico e incapacidade.  

 

TRATAMENTO PSICOLÓGICO DO TRANSTORNO DE PÂNICO 

Terapia cognitivo-comportamental para o transtorno de pânico (TP) A terapia 

cognitivo-comportamental (TCC) tem sido amplamente estudada e é um tratamento psicológico 

eficaz para o transtorno do pânico. A TCC é uma modalidade particularmente econômica, em 

parte devido à forte manutenção das conquistas do tratamento de longo prazo e tem eficácia 

comprovada para o tratamento do transtorno do pânico em ambos os formatos de grupo e 

individual. Além dos efeitos diretos no transtorno do pânico, a TCC também oferece melhorias 
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na qualidade de vida e benefícios para o tratamento da ansiedade e depressão comórbidas. 

(BECK, 1997) 

A TCC para o pânico é baseada no condicionamento interoceptivo e nas teorias 

cognitivas do pânico. As duas formas principais de TCC desenvolvidas para o transtorno do 

pânico têm sido o tratamento de controle do pânico do grupo e a terapia cognitiva do grupo 

Clark. Ambos os tratamentos destacam os componentes da psicoeducação no pânico, 

reestruturação cognitiva, exposição às temidas sensações corporais interoceptivas (por 

exemplo, taquicardia, dispneia, parestesia, tremor) e exposição ao vivo a situações geradoras de 

ansiedade. (GIOVANETTI,1999) 

A CBT é uma abordagem baseada na aprendizagem que visa reaprender a segurança 

em relação aos medos característicos e à prevenção do pânico. Modelos cognitivo-

comportamentais de transtorno do pânico enfatizam o papel do medo dos sintomas de ansiedade 

na manutenção do transtorno). A TCC usa uma combinação de reestruturação cognitiva e 

exercícios de exposição para ajudar os pacientes a estabelecer uma sensação de segurança no 

contexto de eventos internos e externos temidos. (SANDOR, 1974) 

As reestruturações cognitivas são projetadas para ajudar os pacientes a identificar e 

reestruturar as avaliações de ameaças relacionadas ao pânico. Para facilitar a reestruturação, o 

terapeuta projeta exercícios de exposição para que o paciente possa produzir evidências 

negativas e construir uma maior tolerância para sensações desconfortáveis sem respostas 

comportamentais desadaptativas (por exemplo, evitação). (BECK, 1997) 

As estratégias que incluem a exposição interoceptiva são as mais eficazes na redução 

do pânico de acordo com algumas posições. A forma como a exposição é aplicada varia 

substancialmente entre estudos e terapeutas, e apesar da popularidade do uso de estratégias 

cognitivas e de controle da ansiedade (respiração diafragmática) em conjunto com a exposição, 

o grau em que essas estratégias aumentam os benefícios da exposição. (RANGÉ, BERNIK, 

2001) 

Os achados dos últimos anos apontam para trajetórias individuais de mudança 

terapêutica onde a percepção da autoeficácia do pânico e / ou a reestruturação das crenças 

catastróficas desempenham um papel importante na superação do pânico. Outras abordagens de 

tratamento psicológico derivadas de terapia cognitivo-comportamental Treinamento de 

respiração Tratamentos alternativos que visam a desregulação respiratória no transtorno de 

pânico receberam apoio recente. 

Em um estudo epidemiológico da área de captação, o treinamento respiratório assistido 

por capnometria foi tão eficaz quanto o treinamento cognitivo na redução da gravidade dos 

sintomas de pânico e aumentou significativamente a percepção de controle. Há também 
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evidências crescentes de apoio ao uso de exercícios para o tratamento do transtorno do pânico. 

Vários estudos demonstraram que programas curtos (2 semanas) de sessões curtas repetidas (20 

minutos) de exercícios de intensidade moderada a vigorosa produzem grandes reduções no 

medo da ansiedade e suas sensações relacionadas. (GIOVANETTI,1999) 

Terapias cognitivas baseadas na atenção plena (TCBM). Os TCBMs também estão 

mostrando sua utilidade no tratamento de diferentes transtornos, incluindo o transtorno do 

pânico. Como forma alternativa de lidar com os sintomas de pânico, esses tipos de terapias se 

propõem a atender integralmente à experiência de pânico, sem fugir ou evitá-la. Autoajuda, 

tratamentos online e realidade virtual Alguns dos principais fatores que limitam a participação 

do paciente no tratamento incluem o custo e a acessibilidade do tratamento. Os tratamentos de 

autoajuda por meio da biblioterapia são uma forma de oferecer tratamento a baixo custo a um 

número muito maior de pessoas. (BECK, 1997) 

Os tratamentos interativos baseados em software são mais atraentes do que a 

biblioterapia. Estudos que avaliaram tratamentos online para transtorno de pânico indicam 

melhorias significativas em pacientes em comparação com um grupo de controle de lista de 

espera, e os resultados foram comparáveis à terapia face a face. A utilidade da realidade virtual 

para ajudar com o componente de exposição da TCC para pacientes com transtorno do pânico 

também está sendo estudada. (BARROS NETO, 2000) 

Simulações com realidade virtual têm a vantagem de produzir rapidamente uma série 

de cenários diferentes e a capacidade de controlar parâmetros relevantes (por exemplo, número 

de pessoas na situação) e a capacidade de produzir situações que seriam difíceis ou caras (por 

exemplo, dentro de um avião). (GIOVANETTI,1999) 

No entanto, a maioria dos relatórios focados no uso de realidade virtual para transtorno 

de pânico são, no momento, estudos de casos clínicos ou pequenos ensaios clínicos e alguns 

estudos até concluem que a realidade virtual não agrega valor à terapia de exposição. Outros 

tratamentos psicológicos. Outros tratamentos frequentemente usados para o transtorno do 

pânico não são bem suportados por estudos empíricos rigorosos, eles incluem terapias 

orientadas para o insight, treinamento de relaxamento sem exposição, gerenciamento de 

estresse, hipnose e dessensibilização e reprocessamento através de movimentos oculares 

(EMDR). (BECK, 1997) 

Abordagens derivadas da psicoterapia psicanalítica: psicoterapia psicanalítica 

manualizada. Em um ensaio de psicoterapia psicanalítica manualizada, mostrou uma taxa de 

resposta de 73%. Essa taxa de resposta é promissora, mas foi alcançada por meio de 24 sessões 

de tratamento, quase o dobro do número oferecido em muitos protocolos de TCC. (BARLOW 

& CERNY,1999) 
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Além disso, não está claro quais elementos do tratamento eram importantes na terapia 

psicodinâmica manualizada. Ele compartilha uma série de elementos com abordagens centradas 

na emoção, incluindo a exploração dos sentimentos que cercam o início do pânico e os 

significados dos sintomas de pânico. Elementos adicionais do tratamento centraram-se na 

análise da transferência e dos conflitos recorrentes. Com base em uma análise exploratória, a 

resposta neste ensaio pareceu ser moderada pela presença de sintomas de transtorno de 

personalidade do Transtorno do Pânico e seu tratamento psicológico. (BARROS NETO, 2000) 

Sintomas A agorafobia geralmente começa quando surgem ataques de pânico 

espontâneos, que, em sua maioria, ocorrem durante a realização de atividades ou estando em 

um ambiente emocionalmente neutro. As situações mais implicadas no quadro agorafóbico 

incluem: uso de transporte público, principalmente metrô e ônibus; aglomerações como 

supermercados ou lojas de departamentos; locais fechados como teatros, elevadores, 

restaurantes; na fila e, em geral, afastar-se de casa ou de outros locais onde o paciente se sinta 

protegido. (GIOVANETTI,1999) 

Nos casos mais graves, o paciente adota comportamentos de evitação, que podem levar 

ao confinamento total em casa. Inicialmente, os ataques de pânico tendem a ser de natureza 

espontânea, embora não seja incomum que ocorram com mais facilidade nas situações de 

agorafobia que acabamos de mencionar. A característica fundamental dos ataques de pânico é 

o seu aparecimento súbito, inesperado e recorrente. (BECK, 1997) 

Durante esta crise, a pessoa afetada experimenta um episódio de angústia ou pânico 

intolerável que se manifesta como um sentimento de terror e apreensão, com medo de morrer, 

enlouquecer ou ficar gravemente doente, acompanhado de um namoro somático que inclui 

dispneia, palpitações e tonturas. A duração desse episódio varia de 20 a 30 minutos, podendo 

atingir o máximo em menos de 10 minutos, ocasionalmente, esse episódio pode durar horas. 

Por outro lado, é relativamente comum que muitos desses pacientes tentem aliviar a 

ansiedade com base em ansiolíticos e / ou álcool, o que também gera abuso e dependência. Em 

muitos casos, as pessoas afetadas desenvolvem comportamentos de evitação, o que significa 

evitar sistematicamente aquelas situações ou locais onde seria difícil encontrar uma saída ou 

ajuda no caso de um novo ataque de pânico. (GIOVANETTI,1999) 

Nesse momento, surge um dos muitos medos irracionais que caracterizam as fobias, 

especificamente, um quadro de agorafobia é gerado, o que reduz muito a qualidade de vida da 

pessoa afetada, ao mesmo tempo que aumenta muito seu sofrimento pessoal.  

O transtorno do pânico se caracteriza pelo aparecimento de inúmeros sintomas físicos, 

por isso é quase necessário descartar outras patologias como possíveis causas desse namoro 
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sintomático. Ao mesmo tempo, também é muito importante conhecer outras doenças mentais 

capazes de coexistir com esse transtorno. (BARLOW & CERNY,1999) 

As diferentes comorbidades são analisadas a seguir: Patologias neurológicas A 

presença de tontura e cefaleia é bastante comum quando ocorre um ataque de pânico. É por isso 

que muitos dos acometidos vão à consulta desses especialistas em busca de uma explicação e 

de um tratamento para esses sintomas. 

 Em relação à cefaleia, é um sintoma muito comum em pacientes acometidos por algum 

transtorno psiquiátrico, independentemente de pertencer à esfera ansiosa ou afetiva. Por outro 

lado, também foi verificada a associação entre cefaleias do tipo enxaqueca e ataques de pânico, 

tendo-se revelado maior frequência e gravidade da enxaqueca quando coexiste com o transtorno 

do pânico.  

A tontura é outro dos sintomas referidos pelo paciente com transtorno do pânico; pode 

ser de diferentes etiologias: otológica, neurológica ou cardiovascular. Se a origem for neuro-

otológica, a tontura é descrita como uma sensação de perda de estabilidade ou de objetos 

girando ao redor da pessoa afetada. (RANGÉ, BERNIK, 2001) 

Nesse sentido, já foi comprovada a existência de disfunção vestibular em pacientes 

com transtorno de pânico e agorafobia. Até o momento, nenhum dado adicional está disponível 

para esclarecer essa relação. Finalmente, a epilepsia é outra condição neurológica que é 

especialmente frequente em pacientes com transtorno do pânico. 

 Foi provado em várias ocasiões que a distinção entre uma crise parcial complexa 

originada no lobo temporal e um ataque de pânico é extremamente difícil de estabelecer 

patologias cardíacas ao considerar a relação entre sintomas cardíacos e ataques de pânico, 

observa-se que deve ser esquecido que muitos desses pacientes beiram a hipocondria e doenças 

gastrointestinais. Em relação às doenças gastrointestinais, sua associação com transtornos de 

ansiedade é conhecida desde tempos imemoriais. (BARLOW & CERNY,1999) 

Nesse sentido, a presença de sintomas gastrointestinais (náuseas e vômitos) aumenta 

as chances de sofrer de transtorno do pânico; ao mesmo tempo, os pacientes que sofrem de 

transtornos de ansiedade têm maior risco de doença do intestino irritável. Síndrome de 

hipermobilidade articular A síndrome de hipermobilidade articular, juntamente com prolapso 

da válvula mitral, está associada a um aumento da probabilidade de sofrer de transtorno do 

pânico; na verdade, os pacientes afetados por ambas as patologias triplicaram o risco de sofrer 

desse distúrbio em relação ao grupo de controle. A hipermobilidade articular, caracterizada por 

um aumento exagerado da mobilidade articular, adquire sua expressão máxima nos 

contorcionistas; sua prevalência gira em torno de 10% da população geral, sendo mais frequente 
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em mulheres e crianças, nas quais sua incidência diminui com o aumento da idade. Patologias 

respiratórias. (GIOVANETTI,1999) 

 Os estudos disponíveis mostram uma associação entre transtorno de pânico e patologia 

respiratória, incluindo asma e qualquer outra doença que obstrua cronicamente o fluxo de ar. 

Nesse sentido, uma das características típicas de um ataque de pânico é a presença de dispneia, 

tendo-se postulado à época que a hiperventilação estava incluída na origem da referida crise. 

 

ENFERMIDADES ENDÓCRINAS 

Ao se considerar as patologias endócrinas em relação ao transtorno do pânico, destacam-

se as doenças da tireoide, principalmente o hipertireoidismo, cujos sintomas são muito 

semelhantes aos que aparecem nas crises de pânico. Outras doenças endócrinas capazes de 

causar ataque de pânico são o hipoparatireoidismo e o feocromocitoma, embora essa associação 

não tenha sido tão bem estabelecida como no caso do hipertireoidismo. O transtorno do pânico 

associado à agorafobia aparece após sofrer um ataque de pânico. (BARLOW & CERNY,1999) 

 Também é muito comum que o transtorno do pânico mencionado acima ocorra 

simultaneamente com o transtorno de ansiedade generalizada. No que diz respeito a fobias 

específicas, a associação de transtorno do pânico e fobia social é bastante comum. Em relação 

às outras comorbidades com transtornos mentais, merece destaque a associação entre transtorno 

do pânico e depressão, comorbidade amplamente demonstrada e aceita na psiquiatria. 

(BARLOW & CERNY,1999) 

Há autores que postulam que a depressão é um fator de risco que favorece o 

aparecimento do transtorno do pânico, enquanto para outros a associação é inversa. 

 Por fim, outro grupo de pesquisadores afirma que ambas as alterações são 

manifestações diferentes de um transtorno comum. Quando existe essa comorbidade, 20% dos 

afetados tentam o suicídio. Finalmente, a comorbidade pânico-depressão é caracterizada por 

maior gravidade e resistência ao tratamento em comparação com pacientes com transtorno do 

pânico apenas. (BARROS NETO, 2000) 

Outra comorbidade relativamente frequente é a que ocorre com o transtorno de 

personalidade, sendo o transtorno de personalidade dependente o mais comum nessa 

associação. Diagnóstico De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais IV, o transtorno do pânico é diagnosticado quando as premissas descritas a seguir são 

atendidas: 

• Ataques de pânico recorrentes e inesperados caracterizados por um período discreto 

de medo ou desconforto intenso, em que 4 ou mais dos seguintes sintomas se desenvolvem 
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rapidamente e atingem um máximo em cerca de 10 minutos: - Sintomas autonômicos: 

palpitações, sudorese, tremores ou tremores dos ombros, boca seca. 

• Sintomas no peito e abdómen: dificuldade em respirar, sensação de asfixia, dor ou 

desconforto no peito, náuseas ou desconforto abdominal. - Sintomas relacionados ao estado 

mental: sensação de tontura, instabilidade ou desmaio, despersonalização ou desrealização, 

medo de perder o controle, enlouquecer ou morte iminente, medo da morte. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evitação da situação fóbica é, ou tem sido, uma característica notável. Tratamento Ao 

abordar a clínica do transtorno do pânico, foi apontado que o namoro sintomático presente nesta 

patologia inclui reações muito variadas, entre as quais se destacam as de tipo comportamental, 

neurobiológico, psicossocial e cognitivo. Todas essas reações devem ser tratadas ao se 

considerar uma terapia eficaz 

Por isso, a psicoterapia tem papel fundamental, deixando a psicofarmacologia relegada 

a segundo plano, cuja indicação principal é complementar à primeira; No entanto, não se deve 

esquecer que a opção farmacológica também é útil quando não é possível aplicar um tratamento 

psicoterápico ou o paciente rejeita essa opção. No transtorno do pânico, é fundamental conhecer 

as circunstâncias pessoais e ambientais do paciente, bem como suas crenças e atribuições em 

relação à doença. 

Está comprovada a especial utilidade de realizar um bom trabalho educativo ao paciente 

e à família, para o qual se pode recorrer a livros ou folhetos informativos; A incorporação da 

pessoa afetada em grupos de autoajuda também tem funcionado. No que diz respeito à terapia 

medicamentosa, deve ser feita uma distinção entre o medicamento utilizado para o tratamento 

imediato e o utilizado para o tratamento de manutenção. 
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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo verificar a relevância do trabalho do neuropsicopedagogo no 

trabalho com a criança portadora do transtorno do espectro autista (TEA), analisando através 

de uma pesquisa bibliográfica as competências e definições e atribuições da 

neuropsicopedagogia. Serão observadas algumas técnicas utilizadas, suas atribuições e 

contribuições na inclusão da criança autista e do atendimento à família e aos profissionais da 

educação. Foi observado que os estudos de neurociência, psicologia cognitiva e pedagogia que 

norteiam a formação do neuropsicopedagogo favorecem a compreensão de como o cérebro 

funciona e aprende e, somado às suas ferramentas de avaliação e intervenção, auxiliam no 

processo de desenvolvimento da criança com autismo. Seu trabalho em conjunto com a escola, 

equipe multidisciplinar, equipe médica, mediação escolar e família pode trazer muitos 

benefícios para a criança autista, trazendo ganhos na área educacional, social e psicológica e 

contribuindo para uma melhor qualidade de vida e maiores possibilidades de autonomia. 

Palavras-chave: Neuropsicopedagogia. Autismo. Inclusão. 

 

ABSTRACT 

This study aims to verify the relevance of the neuropsych pedagogue's work in the work with 

children with autism spectrum disorder (ASD) by analyzing through a bibliographic research 

the competencies and definitions and attributions of neuro psychopedagogy. Some techniques 

will be observed, their attributions and contributions in the inclusion of autistic children and 

care to the family and education professionals. It was observed that the studies of neuroscience, 

cognitive psychology and pedagogy that guide the formation of the neuro psychopedagogue 

favor the understanding of how the brain works and learns and, added to its evaluation and 

intervention tools, help in the development process of the child with autism. Their work together 

with the school, multidisciplinary team, medical team, school mediation and family can bring 

many benefits to autistic children, bringing gains in the educational, social and psychological 

area and contributing a better quality of life and greater possibilities of autonomy. 

Keywords: Neuro Psychopedagogy. Autism. Inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

Este estudo pretende analisar as contribuições que a neuropsicopedagogia pode trazer 

para o desenvolvimento e a inclusão de crianças e jovens autistas. Estudos verificaram um 

aumento dos casos de autismo nas últimas décadas. De 4 a 5 casos por 10.000 nascimentos, na 

década de sessenta passou para 40 a 60 casos em 10.000 nascimentos em 2009. (FOMBONNE 

2009) 

Com o advento da inclusão este aumento afetou diretamente a área da educação uma vez 

que nas escolas regulares os professores muitas vezes não se sentem preparados para receber 

alunos com transtorno do espectro autista (TEA) pela heterogeneidade de seus sintomas e 

comportamentos. 

Em 2008 o Centro Nacional de Ensino Superior, Pesquisa, Extensão, Graduação e Pós 

Graduação (CENSUPEG), em Santa Catarina, foi a porta de entrada para uma nova profissão 

no Brasil, a neuropsicopedagogia. A formação nesta área traz conhecimentos que possibilitam 

o entendimento de como se processa a aprendizagem de cada indivíduo promovendo evoluções 

nas perspectivas educacionais e ratificando que todos tem capacidade para aprender, mas cada 

um tem sua maneira peculiar de fazê-lo. Desta forma é possível que o neuropsicopedagogo 

esteja apto para lidar com a complexidade do autismo oportunizando ao autista desenvolver-se, 

superar suas dificuldades e alcançar os benefícios de uma vida autônoma; através de um 

trabalho lúdico de estimulação, atividades diferenciadas, respeitando a individualidade de cada 

aprendente. 

Neste artigo será analisada a importância deste profissional em relação ao autismo, 

apesar de seu atendimento abranger diversos outros tipos de transtornos e limitações. 

 

NEUROPSICOPEDAGOGIA 

Primeiramente faz-se necessário compreender o que é a neuropsicopedagogia. O artigo 

10° da resolução 03/2014 da SBNPp (Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia) define que 

se trata de uma ciência transdisciplinar, fundamentada nos conhecimentos da Neurociência 

aplicada à educação, que compartilha informações com a Pedagogia e a Psicologia Cognitiva, 

que estuda a relação entre o funcionamento do sistema nervoso e a aprendizagem humana sob 

o foco da reintegração pessoal, social e educacional. 

O neuropsicopedagogo pode atuar em diferentes contextos de acordo com sua formação, 

que pode ser clínica, institucional e/ou hospitalar e seu principal objetivo é contribuir para a 

qualidade da educação inclusiva de crianças e jovens com dificuldades de aprendizagem e de 
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interação sociocultural. Seu trabalho visa evitar o fracasso escolar de todos os sujeitos 

envolvidos no processo educativo, buscando melhorar suas relações e torná-los autônomos. 

Entre suas responsabilidades estão a elaboração de pareceres, encaminhamento para 

outros especialistas, auxílio no processo diagnóstico. 

A atuação do neuropsicopedagogo não se concentra apenas no desenvolvimento 

intelectual do sujeito, mas também em seu desenvolvimento social e emocional, levando em 

consideração sua individualidade, habilidades, limitações, além de suas relações familiares. Por 

meio de seu trabalho é possível delinear estratégias de ensino, através de intervenções 

terapêuticas e auxiliar o trabalho do professor regular. 

Acampora (2017) afirma que a neuropsicopedagogia vem se destacando entre outras 

opções de se entender a forma como acontece o aprendizado, exatamente por seu caráter 

transdisciplinar que possibilita a compreensão de como o cérebro assimila as informações 

recebidas através do estudo da interação do funcionamento cerebral, a mente e o aprendizado. 

Seus métodos rigorosamente científicos permitem a utilização de intervenções eficientes. 

 

AUTISMO E NEUROPSICOPEDAGOGIA 

O autismo, também conhecido como Transtorno do espectro autista (TEA), é um 

Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD). De acordo com a AMERICAN 

PSYCHIATRIC ASSOCIATION (APA) este tipo de transtorno causa danos no processamento 

da informação no cérebro, produzindo sintomas que incluem dificuldades na interação social e 

comunicação, interesses restritos, comportamentos repetitivos, podendo afetar a aprendizagem. 

Tais sintomas podem aparecer desde os primeiros anos de vida da criança, sendo mais comum 

em meninos do que em meninas, podendo apresentar-se isoladamente ou em comorbidade com 

outros transtornos e doenças. 

Klin (2006) ressalta que as manifestações comportamentais do autismo são variadas e 

que existem diferentes graus de acometimento. A natureza complexa e heterogênea do autismo 

torna a escolarização desses indivíduos um grande desafio tanto para a escola quanto para a 

família. A inclusão não significa apenas retirá-los das escolas especiais e matriculá-los nas 

escolas regulares, mas, como afirma Mantoan (2003) é necessária uma mudança de paradigma 

para que a escola possa cumprir com sua ação formadora em todos que dela participam, 

deixando de anular e marginalizar as diferenças nos processos pelos quais forma e instrui seus 

alunos. 

Domiciano e Rosa (2017) consideram o neuropsicopedagogo apto para realizar 

intervenções que contribuam para o crescimento humano do aluno, visando o aperfeiçoamento 

de sua formação. O profissional da neuropsicopedagogia pode colaborar realizando avaliações 
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e intervenções que visem o planejamento e a reabilitação dos alunos autistas, através da criação 

de novas estratégias de aprendizagem e inclusão social. Seus conhecimentos dos processos 

cognitivos, afetivos, psicológicos e pedagógicos possibilizam um melhor desempenho e o 

desenvolvimento de melhores condições de aprendizagem através de testes padronizados que 

permitem estimar e interpretar os níveis de linguagem e cognição a serem trabalhados. 

O conhecimento das características individuais de cada criança autista é a fase inicial e 

uma das fases mais importantes do trabalho, pois é necessário iniciar a partir de suas 

necessidades pessoais e experiências, suas limitações e habilidades para se inserir novas 

experiências e conhecimentos. A anamnese é uma ferramenta indispensável para se começar a 

conhecer o histórico de saúde, as suas relações familiares e hábitos. 

Utiliza-se como um dos métodos de avaliação o Verbal Behavior Milestones 

Assessment and Placement Program (VB-MAPP), criado por Mark Sundberg, que se divide em 

cinco componentes e avalia o repertório verbal da criança, a partir de 170 marcos de 

desenvolvimento divididos em três níveis etários, com o objetivo de determinar o nível operante 

dos comportamentos da criança e avaliar suas habilidades linguísticas. (Martone 2017).  

Entre os instrumentos de intervenção utilizados pelo neuropsicopedagogo, Neto et al 

(2013) ressaltam o método ABA (Applied Behavior Analysis), criada em 1968 por uma 

abordagem da psicologia, se baseia no modelo da análise de comportamento aplicada que coleta 

informações detalhadas dos fatores do ambiente e sua influência sobre o comportamento da 

criança autista, buscando delinear objetivos que, em curto prazo, levem ao aumento de 

habilidades e eliminação de comportamentos inadequados através de estratégias preventivas, 

tem sido bastante difundido ultimamente. 

Albuquerque (2017) relata que o método TEACCH (Treatment and Education of 

Autistic and Related Communication Handicapped Children ou Tratamento e Educação de 

Autistas e Crianças com Deficiência Relacionadas à Comunicação), criado em 1966 por Eric 

Schopler, nos Estados Unidos, é a associação entre o cognitivismo e o condicionamento 

operante adaptando os princípios da terapia cognitivo comportamental direcionados ao autismo. 

Este é um método também considerado bastante eficiente como ferramenta terapêutica, é 

amparado por apoios visuais e precisa de espaço, material, atividades e rotinas de trabalho 

adequados. 

Estas são apenas algumas das diversas técnicas que têm sido utilizadas pelos 

neuropsicopedagogos no trabalho com autistas. Evidentemente um bom profissional precisa 

estar sempre se atualizando para que seu trabalho tenha a melhor qualidade possível, oferecendo 

de forma lúdica as intervenções necessárias para o ajuste do comportamento e desenvolvimento 

intelectual, emocional e psíquico. 
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Além destas técnicas apresentadas e as outras existentes é importante realizar avaliações 

periódicas com o objetivo de verificar os progressos alcançados e as áreas que ainda precisam 

ser aperfeiçoadas. 

É imprescindível que haja um envolvimento entre terapeutas, família e escola em busca 

da superação das limitações dos aspectos cognitivos, linguístico e social, próprias do transtorno 

do espectro autista (TEA) com o objetivo de torná-los indivíduos capazes de exercer sua 

cidadania e de se qualificarem para o mercado de trabalho. 

Segundo Hartup (1989) a competência social é uma habilidade que surge através da 

experiência adquirida nas relações mais íntimas e é a base do desenvolvimento global da criança 

(cognitivo, emocional, linguagem entre outros). Todos estes aspectos fazem parte da área de 

competência da neuropsicopedagogia e devem ser trabalhados desde a Educação infantil para 

obtenção de melhores resultados. Em sala de aula, seus conhecimentos trazem maior segurança 

aos professores para acolherem alunos autistas e com outras dificuldades, aumentando as 

chances de realizar um trabalho significativo e eficiente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através deste estudo observou-se que diante da necessidade de profissionais realmente 

capacitados para incluir e integrar as crianças portadoras do transtorno do espectro autista 

(TEA) destaca-se o neuropsicopedagogo com conhecimentos do funcionamento do cérebro, do 

sistema nervoso, da psicologia cognitiva e da pedagogia. Este profissional, além de acolher e 

orientar as famílias, pode avaliar e planejar intervenções que sejam eficientes e também ser 

mediador entre o professor regular e o aluno, atuando diante dos desafios encontrados em sala 

de aula. 

Em conjunto com família, múltiplas terapias e escola seu trabalho pode ser bastante 

significativo na vida desses indivíduos buscando evitar a exclusão e o fracasso escolar através 

do domínio de inúmeras ferramentas que podem fazer a diferença no trabalho com estes alunos. 

Tratando-se de um tema de grande relevância, deve ser objeto de muitos e mais 

profundos estudos para que esta importante profissão seja mais divulgada e reconhecida por sua 

utilidade na vida de crianças e jovens autistas e para que haja incentivo para que outros 

profissionais da educação e saúde busquem esta formação. 
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RESUMO 

O presente artigo tem o intuito de refletir sobre as consequências da infantilização da criança 

com deficiência intelectual (DI), e traz importantes reflexões, a fim de que tais indivíduos 

tenham maiores oportunidades de desenvolver suas potencialidades da melhor forma possível. 

A motivação desta pesquisa foi a observação de que, entre as crianças acometidas desta 

deficiência, algumas atingem grande desenvolvimento e autonomia, chegando a trabalhar e até 

mesmo formar uma família, enquanto outras permanecem extremamente dependentes. Através 

de uma pesquisa bibliográfica, serão analisados relevantes aspectos da deficiência intelectual, 

das nuances da representação social, estereótipos, preconceitos e sua influência sobre famílias 

e profissionais envolvidos. A partir deste estudo pretende-se explicitar que a infantilização é 

uma das barreiras sociais que o deficiente intelectual vivência desde sua infância até a fase 

adulta e que, apesar das limitações e dificuldades inerentes à sua condição, é possível alcançar 

avanços qualitativos em sua vida rumo a autonomia e a integração na sociedade. 

 Palavras-chave: Infantilização. Deficiência intelectual. Autonomia. 

ABSTRACT 

This article aims to reflect on the consequences of the infantilization of children with intellectual 

disabilities (ID), and brings important reflections, so that these individuals have greater 

opportunities to develop their potentially the best possible way. The motivation of this research 

was the observation that, among children affected by this disability, some achieve great 

development and autonomy, reaching work and even forming a family, while others remain 

extremely dependent. Through a bibliographical research, relevant aspects of intellectual 

disability, the nuances of social representation, stereotypes, prejudices and their influence on 

families and professionals involved will be analyzed. From this study it is intended to explain 

that infantilization is one of the social barriers that the intellectual disability experiences from 

childhood to adulthood and that, despite the limitations and difficulties inherent to their 

condition, it is possible to achieve qualitative advances in their lives towards autonomy and 

integration in society. 

Keywords: Infantilization. Intellectual disability. Autonomy. 

 

INTRODUÇÃO 

Este estudo procura analisar sob diferentes perspectivas os danos causados pela 

infantilização da criança com deficiência intelectual. Observa-se através da pesquisa de autores 

de variadas áreas quais as consequências da perpetuação da infância para estes indivíduos.  
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A motivação desta pesquisa foi a observação de que, entre crianças com o mesmo tipo 

de deficiência, algumas atingem grande desenvolvimento e autonomia, chegando a trabalhar e 

até formar uma família, e outras permanecem extremamente dependentes. 

Em busca do que é necessário para fazer com que sejam capazes de se manterem, terem 

o máximo de independência e autonomia, assumindo responsabilidades inerentes a um cidadão, 

este estudo bibliográfico analisa o impacto do diagnóstico médico causa à família, a escola e 

seu papel na inclusão, autores que como Glat, Vygotsky, e Mantoan, apontam para um novo 

olhar sobre a deficiência intelectual e também ressalta a importância da neurociência nessa 

questão. À pessoa com este tipo de deficiência muitas vezes é conferida, pelo senso comum, 

uma cognição infantil, relegando-a a ser uma “eterna criança”, o que poderá trazer-lhe maior 

exclusão e até mesmo um tipo de invisibilidade social. Questiona-se a possibilidade de uma 

pessoa deficiente que foi infantilizada e privada de fazer suas próprias escolhas, de conviver em 

sociedade sem sofrer nenhum tipo de prejuízo. 

Através deste artigo será possível compreender a necessidade de se lançar um olhar mais 

humano sobre os portadores de DI, levando em consideração seus desejos, habilidades, 

possibilidades e seus direitos já reconhecidos pela Declaração de Montreal de 2004. 

 

DEFINIÇÃO MÉDICA DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E SEU IMPACTO SOBRE 

A FAMÍLIA 

Segundo Evangelista e Gomes (2003, p.203) “A família é o primeiro e principal contexto 

de socialização dos seres humanos, é um entorno constante na vida das pessoas; mesmo que ao 

longo do ciclo vital se cruze com outros contextos como a escola e o trabalho”. (Evangelista e 

Gomes, 2003, p.203)  

Desta forma será significativo analisar a relação da família com a criança portadora de 

DI como a base de um desenvolvimento pleno. Geralmente a deficiência é compreendida a 

partir das definições médicas. Historicamente podemos citar algumas definições já utilizadas 

para definir o que hoje conhecemos como deficiência Intelectual, tais como débil mental, 

retardado, idiota, excepcional e deficiente mental, entre outros. Deficiência Intelectual de 

acordo com o manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais DSM-5 (2014)   elaborado 

pela American Psychiatry Association, é um transtorno intelectual e adaptativo nos domínios 

conceitual, social e prático que incluem déficits em funções intelectuais como raciocínio, 

soluções de problemas, planejamento, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e 

pela experiência; além de déficits em funções adaptativas que resultam em fracasso para atingir 

padrões de desenvolvimento e socioculturais em relação a independência pessoal e 

responsabilidade social. Segundo a American Association on Mental Retardation (AAMR, 
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2006) a deficiência intelectual é caracterizada por significativas limitações intelectuais e do 

comportamento adaptativo que se manifestam nas habilidades adaptativas intelectuais, sociais 

e práticas, expressas antes dos dezoito anos de idade. 

Esta visão somada ao sentimento advindo do momento em que uma família recebe um 

filho com tal diagnóstico, pode trazer uma grande insegurança sobre como cuidar e educar uma 

criança considerada fora dos padrões de normalidade. Muitos pais acreditam que seus filhos são 

indefesos, incapazes de assumir qualquer tipo de responsabilidade, não poderão ser frustrados 

ou contrariados. 

 Estes aspectos têm a possibilidade de transformar-se em cuidado excessivo, 

superproteção e infantilização. Pais despreparados para receber uma criança deficiente além de 

adotarem uma fala infantil e repleta de diminutivos, acabam por dar continuidade a cuidados 

como vestir, dar o alimento, dar banho, atravessar ruas, por exemplo. De Carlo (1999) e 

Maffezoli (2004) salientam a dependência excessiva imposta pelo grupo social à pessoa com 

deficiência mental, vista como “eterna criança”. Essa dependência reflete-se na vida adulta, nas 

mais diversas áreas de sua vida, inclusive no seu comportamento em questões relativas à 

maturidade, como a sexualidade, por exemplo. 

Tais atitudes desvalorizam a autonomia do sujeito, dificultam o estabelecimento de 

limites e a inclusão na sociedade e no ambiente escolar. Kassar (1999) denota a tendência que 

as famílias têm de perceber crianças gravemente comprometidas de forma infantilizada, por 

toda a vida. 

Para Mittler (2003) nesse momento o suporte psicológico torna-se fundamental para 

ajudá-los na relação entre o luto do filho idealizado e o filho real e na reorganização do ambiente 

familiar. Essa reorganização e o conhecimento pleno das informações sobre a patologia 

apontam para uma convivência saudável.  

Para que a família se sinta preparada para cuidar e educar uma criança com necessidades 

especiais, é necessário que haja também um suporte eficaz por parte dos profissionais de saúde 

e reabilitação, não somente os orientando quanto à alimentação, estimulação precoce, higiene e 

medicações, mas também sob o aspecto da dinâmica familiar, promovendo uma maior 

autoestima da família num todo, fornecendo todas as informações relevantes e desmistificando 

crenças limitantes. 

Atualmente percebe-se que os indivíduos portadores de deficiência intelectual 

necessitam ser vistos como cidadãos, não precisando simplesmente de atendimentos e serviços, 

mas de serem valorizados como pessoas. 
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UMA VISÃO MAIS HUMANISTA 

Deficiência, segundo Glat (1995) é uma categoria socialmente construída que se torna 

incapacitante e restritiva não apenas pelas inerentes limitações orgânicas, mas sobretudo, pelas 

consequências psicossociais, especialmente o relacionamento que se estabelece entre o 

deficiente e os demais. 

Corroborando com Glat, Vygotsky (1996) ressalta que a deficiência não pode ser 

restringida aos seus componentes biológicos, orgânicos e cromossômicos definidos por ele, 

como deficiência primária. Segundo o autor a deficiência também pode ser secundária quando 

consequente de barreiras físicas, educacionais e atitudinais concebidas pelo meio social. 

Barreiras que surgem da representação social da comunidade onde o indivíduo está 

inserido, a internalização do conceito de que deficientes intelectuais são incapazes e não 

aprendem, a crença de que possuem mentes infantis, são exemplos de deficiência secundária 

que podem levar ao fracasso escolar, à imaturidade e a um estado de dependência intelectual, 

social e afetiva permanentes. 

Ainda que tenham ocorrido avanços na área da inclusão e do preconceito contra a pessoa 

deficiente, observa-se que as pessoas com DI são as menos absorvidas pelo mercado de 

trabalho. As pessoas com deficiência intelectual (DI) representam 1,4% da população geral das 

pessoas com deficiência e, dentre aquelas com idade para trabalhar, apenas 20,2% dos homens 

e 14% das mulheres estão inseridos no mercado de trabalho (Instituto Brasileira de Geografia e 

Estatística [IBGE], 2012).  

 Vygotsky (1997) resgata e reavalia a argumentação acerca da compensação. Para ele, a 

plasticidade do desenvolvimento humano e as qualidades das vivências concretas 

proporcionadas pela sociedade com a qual convive, permitem progressos na formação do 

indivíduo, seja este deficiente ou não. Este conceito diz respeito a um processo que valoriza as 

aptidões da pessoa deficiente, e não as limitações. É possível que uma criança portadora de DI 

não consiga aprender todo o conteúdo acadêmico oferecido na escola, mas isso não a impede 

de prosseguir seus estudos valorizando as áreas em que ela demonstra maior interesse e 

habilidade. 

De acordo com Bakhtin (2009), toda palavra, em sua dimensão semiótica, é um signo 

produtor de ideologia e como tal ultrapassa sua estrutura significante. Durante a história 

observamos que as diferentes terminologias utilizadas para a definir tal deficiência, sempre 

destacaram as dificuldades e limitações do indivíduo portador. Essas terminologias pejorativas, 

embora estejam em desuso, já causaram suas consequências na sociedade em geral, que ainda 
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entende, em sua maioria, a deficiência como um impedimento para a aprendizagem, um fator 

excludente, uma impossibilidade.  

Portanto, segundo esses autores podemos concluir que a sociedade necessita de uma 

mudança no olhar sobre a pessoa com deficiência, percebendo-a como um indivíduo com 

capacidades, desejos e direitos.  

 

A ESCOLA 

No que tange à educação inclusiva, é imprescindível a escola manter um diálogo aberto 

e profundo junto às famílias com o objetivo de compreender as relações familiares, ouvir seus 

anseios e dificuldades, trocar informações que serão fundamentais para um trabalho realmente 

eficiente. “Estamos todos no mesmo barco e temos que assumir o comando e escolher a rota 

que mais diretamente nos pode levar ao que pretendemos. Essa escolha não é solitária e só vai 

valer se somarmos as nossas forças às de outros colegas, pais, educadores em geral que estão 

cientes de que as soluções coletivas são as mais acertadas e convenientes”. (MANTOAN, 2003) 

A escola precisa estar preparada para receber a criança deficiente como indivíduo, 

acolhendo suas limitações e capacidades, valorizando seu conhecimento prévio, percebendo seu 

contexto familiar e, sobretudo, respeitando seus direitos. É preciso verificar o que aquele aluno 

já é capaz de fazer para que se trabalhe aquilo que ainda não alcançou, através do acolhimento 

da família e anamnese para elaboração de um plano educacional individualizado preciso.  

De acordo com Honora e Frizanco (2008) ainda que haja uma desigualdade entre a idade 

mental e cronológica, a melhor forma de interação social é viabilizando o convívio dos alunos 

com a mesma idade cronológica para que participando das mesmas atividades adquiram 

comportamentos, valores e atitudes compatíveis com a sua faixa etária. Desse modo a escola 

estaria promovendo seu desenvolvimento ao invés de infantilizá-lo.  

Através da aprendizagem valores, comportamentos e conhecimentos são alcançados ou 

alterados (VELÁSQUEZ, 2001) essa afirmação destaca que a escola tem o potencial para 

modificar comportamentos inadequados adquiridos anteriormente, em consonância com a 

família e os profissionais das múltiplas especialidades envolvidos.  

Nem todas as escolas estão devidamente preparadas para receber esses indivíduos que 

acabam simplesmente sendo incluídos nas salas de aula regulares sem, porém, estarem 

realmente integrados ou efetivamente adquirindo conhecimento necessário para seu 

desenvolvimento. 

Mantoan (2003) destaca a urgência de um apoio imediato aos professores para que as 

dificuldades da inclusão sejam encaradas em suas esferas apropriadas através de um diálogo 

reflexivo com toda a equipe pedagógica, com outros profissionais com mais experiência e 
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especialistas com o objetivo de resolver as situações que demandam um posicionamento 

assertivo do professor diante dos problemas encontrados.  

A infantilização do deficiente intelectual também acontece em instituições conforme 

relata Reily (2004) : “Educadores com experiência profissional em instituições de educação 

especial brasileiras conhecem de perto as mazelas da infantilização de adultos com deficiência 

mental; sabem o quanto é difícil constituir uma outra prática, fundada em princípios de 

autonomia e respeito, quando se trabalha com adultos dependentes, que durante toda a sua vida 

institucional foram ensinados a obedecer, a aceder, a cumprir tarefas mecânicas organizadas 

para eles”. Este tipo de situação é fruto de uma vida inteira sendo relegado à incapacidade.  

 

SOB A ÓTICA DA NEUROCIÊNCIA 

A neurociência comportamental, que estuda a base neurológica do comportamento 

humano, revela que a plasticidade cerebral é a capacidade que o cérebro possui de se reorganizar 

fazendo novas conexões a cada experiência vivida. De acordo com Relvas (2012) o cérebro se 

modifica através de experiências, ações e comportamentos dos indivíduos.  

Para Eagleman (2012) os instintos herdados são inatos e não necessitam de 

aprendizagem enquanto hábitos automaticamente adquiridos ocorrem através de processos 

cognitivos com o meio, tornando-se posteriormente hábitos. Desta forma pode-se afirmar que 

uma criança portadora de DI que foi infantilizada, um comportamento adquirido, reforçado, que 

se torna um hábito. Se os comportamentos dependem do cérebro, o desenvolvimento de novos 

comportamentos também. Diariamente educadores, pais e professores atuam nas mudanças 

neurobiológicas que levam a aprendizagem, embora conheçam muito pouco sobre o 

funcionamento do cérebro. (Guerra, 2011) 

Quanto mais tempo uma criança vive num meio que a infantiliza, mais este 

comportamento estará sendo internalizado e vivido por ela. Para modificá-lo, de acordo com a 

neurociência, será necessário atuar sobre a plasticidade deste cérebro para que se desenvolvam 

novas conexões neurais, resultando, através da aprendizagem, progressivamente em um novo 

comportamento.  

 

DIREITOS DO CIDADÃO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 

A Declaração de Montreal (2004) estabelece direitos básicos e liberdades fundamentais 

ao portador de DI, considerando as condições em que vivem e exigindo o fim de toda forma 

discriminação. Este ressalta as desvantagens e barreiras históricas enfrentadas por estes 

indivíduos e visa proteger seus direitos e sua dignidade. 
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Uma vez que foi estabelecido que os deficientes intelectuais tem os mesmos direitos que 

outras pessoas, inclusive de tomar decisões sobre suas próprias vidas, trabalhar, a fim de evitar 

que sejam relegadas a uma vida dependente e que não sejam reconhecidas como indivíduos 

passíveis de vontades e escolhas, a infantilização se torna um fator negativo para implementação 

de ações que favoreçam a inclusão social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Observou-se que é urgente uma mudança de paradigma na visão sobre a pessoa com DI, 

pois a crença de que são incapazes, dependentes e indefesos é uma construção histórico-social 

que precisa ser modificada. Estudos comprovam que as barreiras sociais podem ser muito mais 

incapacitantes do que a deficiência em si. Barreiras advindas do preconceito estrutural que 

afetam a sociedade de forma contundente.  

Sendo o papel da família fundamental na formação do indivíduo, ressalta-se uma 

carência de esclarecimento e orientação para que pais e cuidadores em geral entendam o 

deficiente como uma pessoa, não incapaz, mas diferente no seu modo de interagir e aprender. 

Conclui-se que as mudanças devem também atingir médicos, profissionais de 

reabilitação e professores para que estes possam orientar e dar suporte às famílias destes 

indivíduos, considerando não apenas as suas limitações, mas valorizando sua individualidade, 

suas habilidades e seus direitos como seres humanos.  

Infantilizar, significa impedir o amadurecimento, dificultar o desenvolvimento, causar 

dependência em vários aspectos. Uma vez que os esforços de profissionais e famílias estão 

reunidos para a inclusão e independência, percebe-se o quanto o ato de infantilizar pode ser 

contraditório. 

Tendo em conta todas as questões levantadas durante este estudo, foi observado que a 

infantilização da pessoa com deficiência fere seus direitos estabelecidos em 2004 pela 

Declaração de Montreal.  

Considera-se relevante a continuidade de pesquisas e estudos sobre este sensível tema, 

visando colaborar para que cada vez mais os ideais inclusivos sejam possíveis de serem 

alcançados. 
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RESUMO 

  

O objetivo deste artigo é discutir e problematizar, a formação didático-pedagógica do futuro 

professor de Matemática. Argumentar, independentemente do modo como são ensinados, 

ambos os grupos de disciplinas específicas e didático-pedagógicas que formam o professor.  

As mudanças propostas para a Educação Básica no Brasil trazem enormes desafios à formação 

de professores, como compreender melhor o aluno, a si próprio e de aprender outros modos de 

ser professor, de ensinar e avaliar a aprendizagem, produz também re-significações sobre 

conceitos e procedimentos matemáticos historicamente produzidos, adquirindo, assim, um 

domínio mais compreensivo e histórico-crítico da matemática enquanto prática social. No 

mundo contemporâneo, o papel do professor está sendo questionado e redefinido de diversas 

maneiras. Para isso concorrem as novas concepções sobre a educação, as revisões e atualizações 

nas teorias de desenvolvimento e aprendizagem, o impacto da tecnologia da informação e das 

comunicações sobre os processos de ensino e de aprendizagem, suas metodologias, técnicas e 

materiais de apoio. Tudo isso delineia um cenário educacional com exigências para cujo 

atendimento os professores não foram, nem estão sendo preparados, necessitam de formação 

teórica e prática que contemple a demanda do conhecimento profissional dessa área. 

 Palavras-chave: Formação de Professores; Conhecimento Profissional. 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this article is to discuss and question the didactic and pedagogical training of 

future teachers of Mathematics. Argue, regardless of how they are taught, both groups of 

specific and didactic and pedagogical disciplines that form the future teacher. The proposed 

changes to the Basic Education in Brazil bring enormous challenges for teacher training, as 

better understand the student himself and learn other ways of being teachers, to teach and assess 

learning, also produces re-meanings of concepts and mathematical procedures historically 

produced, thus gaining a more comprehensive and historical-critical domain of mathematics as 

a social practice. In the contemporary world, the teacher's role is being questioned and redefined 

in different ways. For that contribute new ideas on education, revisions and updates to the 

development and learning theories, the impact of information and communications technology 

on teaching and learning processes, methodologies, techniques and support materials. All this 

outlines an educational setting with requirements for whose care the teachers were not, or are 

being prepared, need theoretical and practical training that addresses the demand for 

professional knowledge in this area 

Keywords: Teacher Education; Professional knowledge 
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INTRODUÇÃO 

“Formar é muito mais que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas, 

e por que não dizer também da quase obstinação com que falo de meu interesse por 

tudo o que diz respeito aos homens e às mulheres. ” (Paulo Freire) 

O ato de ensinar é de imensa responsabilidade, e ensinar Matemática não é 

simplesmente derramar conhecimentos sobre os alunos e esperar que eles, dominem a matéria. 

Será que a matemática discutida nos cursos é adequada para as demandas que a prática exige? 

Qual matemática deve ser trabalhada nos cursos de formação inicial de professores de 

matemática? Como deve ser trabalhada? Que aspectos do conhecimento matemático devem ser 

discutidos? Esses, entre outros questionamentos, se apresentam como constituintes da proposta 

aqui apresentada, na direção de investigar a formação matemática de professores em 

licenciatura. Precisa-se de muita criatividade e conhecimento de práticas didático-pedagógicas 

para buscar a atenção dos alunos, para que possam ser líderes, mostrar confiança e assinalar 

conteúdos, pois os alunos, em sua maioria, estão desmotivados com excessiva transmissão de 

conhecimento. Acredita-se que uma das tarefas do professor seja de transformar a aula em um 

veículo que leve o aluno a procurar respostas para todas as perguntas, exercitando sua 

capacidade de raciocínio. Deste modo, discutir o processo de formação do Licenciado em 

Matemática, suas competências/habilidades e sua postura no exercício da profissão são aspectos 

de relevância social. 

Existe uma falta de identidade própria para o curso de formação de professores. 

Segmentação da formação de professores e descontinuidade na formação dos alunos da 

educação básica. Distanciamento entre as instituições de formação de professores e os sistemas 

de educação básica. Tratamento inadequado dos conteúdos: são desconsideradas a distinção e 

a necessária relação entre o conhecimento do objeto do ensino e a transposição didática (didática 

x conteúdo). Desarticulação entre conteúdos pedagógicos e conteúdo de ensino; falta da didática 

especial de Matemática. Concepção restrita de prática, incluída apenas ao final do curso na 

"Prática de Ensino". Inadequação do tratamento de pesquisa. Ausência de conteúdos relativos 

às tecnologias da informação e das comunicações. Desconsideração das especificidades 

próprias dos níveis e/ou modalidades de ensino em que são atendidos os alunos de educação 

básica. Desconsideração das especificidades próprias das áreas do conhecimento que compõem 

o quadro curricular na educação básica: a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade 

previstas na organização curricular da educação básica requerem um redimensionamento do 

enfoque disciplinar desenvolvido na formação de professores. 
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O desenvolvimento de competências que abranjam todas as dimensões da atuação 

profissional do professor: as que se referem ao comprometimento aos valores estéticos, políticos 

e éticos inspiradores da sociedade democrática; referentes à compreensão do papel social da 

escola; relacionadas ao domínio dos conteúdos; referentes ao domínio do conhecimento 

pedagógico; relacionadas ao conhecimento de processos de investigação que possibilitem o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica; referentes ao gerenciamento do próprio 

desenvolvimento profissional. O oferecimento de condições de aprendizagem dos 

conhecimentos da escolaridade básica, de acordo com a LDBEN e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais.  

 

A FORMAÇÃO DOCENTE EM MATEMÁTICA 

As pesquisas sobre formação continuada dos professores que ensinam matemática, 

destacam que as iniciativas ocorridas nas décadas de 1970 a 1990 foram “pouco eficazes na 

mudança dos saberes, das concepções e da prática docente nas escolas” (FIORENTINI; 

NACARATO, 2005, p.8) 

Considera-se que a formação, inicial ou continuada, exerce grande influência na 

percepção, construção e organização de diversos saberes docentes, que, de forma conjunta, se 

manifestarão no ato de ensinar, ou seja, no fazer docente em seu cotidiano. 

Muitas destas críticas têm como alvo o caráter excessivamente teórico dos cursos e a 

desconsideração do conhecimento prático do professor, trazendo com isto, uma dificuldade 

maior de chegar até as escolas e as práticas pedagógicas de professores. 

É comum ouvir dos professores em formação, ou recém-formados, que os cursos não 

abordam a matemática que devem ensinar a seus alunos e ainda que nenhuma relação seja 

estabelecida entre a matemática ensinada nas instituições de ensino superior e a matemática que 

deve ser ensinada na educação básica, o conhecimento necessário na atuação do profissional 

em sala de aula é adquirido com a prática, erros e acertos do dia-a-dia. 

Iniciativas mais recentes apontam como fundamental um processo contínuo, no qual o 

professor veja a sua prática como objeto de sua investigação e reflexão e no qual os aportes 

teóricos não são oferecidos aos professores, mas buscados à medida que forem necessários e 

possam contribuir para a compreensão e a construção coletiva de alternativas de solução dos 

problemas da prática docente nas escolas. (FIORENTINI; NACARATO, 2005, p.9). Essa 

perspectiva aponta para a necessidade do professor experienciar atitudes, modelos didáticos, 

capacidades e modos de organização que se pretende que venha a ser desempenhado nas suas 

práticas pedagógicas. Proporcionar uma formação que ofereça condições de apropriação de 

elementos que constituirão o saber docente é necessário para que, além de dominar o 
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conhecimento matemático, por meio da construção desse conhecimento específico, o professor 

consiga transformá-lo em conhecimento matemático escolar. Portanto, as “pesquisas vêm 

evidenciando a necessidade de que, em programas de formação, os conteúdos matemáticos 

sejam visitados e revisitados, mas é necessário pensar sob que olhar isso deveria acontecer” 

(NACARATO; PAIVA, 2008, p. 14). 

As pesquisas também apontam a escola e o trabalho coletivo/colaborativo como 

instâncias do desenvolvimento dos professores, por proporcionarem condições de formação 

permanente, troca de experiências e busca de soluções para os problemas que emergem do 

contexto escolar (NACARATO, 2005). 

Assim os estudantes de Matemática, podem, “não apenas por meio do ensino, mas 

também por ações de extensão contínuas, e de convivência com a pesquisa sob orientação de 

docentes da área de educação matemática, desenvolver outras concepções acerca da 

matemática, seu valor formativo, cultural e social” (MUNIZ, 2008, p. 25). 

Apesar dos esforços dos pesquisadores de educação matemática, muitos cursos de 

licenciatura dessa área ainda deixam de contemplar no currículo uma articulação entre saberes 

técnico-científicos e saberes pedagógicos. 

Para Ponte (1992), o estudo das concepções é de natureza cognitiva e denomina um 

processo de entendimento pessoal e seletivo do professor. Por sua vez, Roseira (2010) pondera: 

Ao me referir às concepções dos professores acerca da Matemática e do seu ensino, 

pretendo abordar a sua filosofia particular no que diz respeito à Matemática como 

corpo de conhecimentos e ao seu processo de ensino-aprendizagem como formas 

pedagógicas conceituais e metodológicas que buscam o acesso a esse conjunto de 

conhecimentos. Trata-se da forma como cada professor concebe, entende, representa, 

imagina, aceita e explica, e dos pressupostos que estão implícitos nas maneiras que 

cada um tem para referir-se e agir em relação à Matemática e ao seu ensino (IBID. 

p.74) 
 

 Ao falar de matemática e suas concepções revelam uma discussão sobre uma área do 

conhecimento científico que marca profundamente a história da maioria das pessoas que 

estudou matemática em um contexto escolar, onde a matemática tem alimentado durante 

séculos estereótipos relacionados ao medo e a dificuldade de aprendê-la, pois ela ainda é vista 

por muitos como sendo uma disciplina que se distingue das demais, desde a educação infantil, 

passando pelo ensino fundamental, até o ensino médio. 

 

“Nesse contexto da tradição pedagógica, o conceito de uma aula didaticamente 

perfeita é aquele, cujo contrato didático prevê que o professor apresente e conduza a 

aula e os raciocínios de forma clara, lógica e mais precisa possível, cabendo aos alunos 
acompanharem, fixarem os ensinamentos através de exercícios repetitivos e devolvê-

los depois na prova.”(Revista de Educação PUC – Campinas, n.18, p. 107-115, junho 

2005).  
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Esta forma de conduzir o aprendizado é medido através dos resultados quantitativos, 

repetitivos, onde pouco avaliamos o raciocínio e a participação do aprendizado do aluno. Essa 

forma de aprendizado é repetida em todos os segmentos da educação básica ao ensino superior, 

pois é dessa forma que somos “treinados”, é como aprendemos e assim reproduzimos. 

Há um outro problema que pode ser expresso: que matemática o professor deve saber 

para ensinar de maneira significativa aos jovens e crianças da escola básica? 

Shulman (1986) não defende que o licenciado deva ter uma Matemática inferior ou 

mais simples que o bacharel. Se para o bacharel é suficiente ter uma formação técnico-formal 

da Matemática, para o futuro professor isso não basta. Este precisar conhecer o significado 

histórico, produção e a negociação de significados, bem como conhecer e avaliar as 

potencialidades educativas do saber matemático. Isso o ajudará a explanar o porquê dos 

conceitos, problematizar e mobilizar da forma mais adequada a compreensão dos alunos, 

observando a realidade escolar e os objetivos pedagógicos relativos. 

Portanto para ser professor de Matemática, não basta ter domínio do conteúdo, conceitos 

e procedimentos, necessita conhecer os fundamentos epistemológicos, sua evolução histórica, 

sua aplicação social, relação do cotidiano/ realidade para melhor entendimento dos alunos. 

Sendo assim, a didática da matemática revela-se necessária ao longo de todo o processo de 

formação, para que o licenciando, num movimento dialético entre o conhecimento específico 

(matemático) e o conhecimento didático, seja capaz de produzir saberes que serão essenciais na 

organização e execução do trabalho pedagógico, cuja finalidade é ensinar/aprender matemática. 

Varizo (2008), também, chama a atenção para a importância de promover, durante o 

período de formação, a articulação entre as disciplinas de didática de matemática, práticas de 

ensino em matemática e os estágios supervisionados. Segundo a pesquisadora, “é difícil 

desvincular a pesquisa no campo das didáticas específicas da questão da prática de ensino e da 

ação do professor na sala de aula” (VARIZO, 2008, p. 49). No entanto, a maioria dos cursos de 

licenciatura trabalha, por exemplo, o estágio supervisionado de forma isolada. 

De acordo com Melo, “o saber da experiência é um saber articulado, que tem a ver com 

o conteúdo, com a pedagogia, com o ensino e com o currículo como um todo” (2005, p. 38). 

Fiorentini e Castro corroboram esse pensamento, quando observam que:  

 

[...] de acordo com essa visão de formação docente, os saberes experienciais dos 

professores não se constituem isoladamente na prática. Emergem do diálogo que o 
professor estabelece entre o que presencia na prática escolar e o que sabe, estudou e 

aprende na interlocução com a literatura educacional e com outros sujeitos da prática 

educativa (2003, p. 126).  
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Outro aspecto recorrente nas discussões sobre formação docente, também no campo 

da educação matemática, diz respeito à participação ativa durante os processos de formação 

inicial ou continuada do professor, de forma a permitir que este possa manifestar seus 

pensamentos e questionamentos 

Segundo Pérez Gómes, uma abordagem enciclopédica ou técnico formal da 

Matemática, mas sim, uma abordagem compreensiva no sentido de poder abarcar seus múltiplos 

aspectos ou dimensões – que busca explorar a compreensão lógica, epistemológica, semiótica 

e histórica da matéria que ensina. Fiorentini et al (1998, p.316), esse domínio compreensivo da 

matéria: 

(...) é fundamental para que o professor tenha autonomia intelectual para produzir o 

seu próprio currículo, constituindo-se efetivamente como mediador entre o 

conhecimento historicamente produzido e aquele – o escolar reelaborado e relevante 

socioculturalmente – a ser apropriado e construído interativamente pelos alunos em 

sala de aula. 
 

O professor ao conhecer e diagnosticar a realidade sociocultural em que seu aluno está 

inserido, deverá fazer um planejamento voltado a situação vivenciada, sabendo que cada aluno 

e cada comunidade tem seu diferencial, podendo assim o professor reestruturar o currículo 

proposto. 

A concepção de um Protocolo Neuropsicopedagógico, tem por objetivo primordial, 

instrumentalizar o professor com ferramentas que o auxiliem na identificação, caracterização e 

avaliação diagnóstica da Aprendizagem Matemática. Levando em consideração que o centro 

neurológico de Aprendizagem reúne percepção, atenção e memória, conforme postula Luria 

(1981) e segundo Malloy-Diniz et al. (2008, p.198) “implica a capacidade de mudar (alternar) 

o curso das ações e dos pensamentos de acordo com as exigências do ambiente”. 

Para complementar a formação dos professores de Matemática, seria necessário, 

aproveitando a afirmação de Bastos (2006, 2007), que ainda não existe no meio acadêmico um 

Protocolo Neuropsicopedagógico validado e disponível para a avaliação diagnóstica da 

Aprendizagem Matemática, é possível dispor de exemplos de baterias neuropsicológicas e 

psicopedagógicas. 

Partindo dessa perspectiva, o professor possa compreender sobre a complexidade do 

desenvolvimento da aprendizagem matemática de seus alunos e selecionar combinações 

teórico-metodológicas que busquem viabilizar a diminuição dos índices de sofrimento, 

democratizando em sua região o conhecimento matemático imprescindível para uma melhor 

aprendizagem. 
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REENCONTRAR A EDUCAÇÃO 

As circunstâncias são adversas. Existem muitas frentes de lutas pela melhoria da 

educação, o panorama brasileiro é desolador, a profissão de educadores neste país “soa bastante 

ingênuo e idílico passar diretamente à proposta de somarmos esforços para que, em nossas 

escolas, o gozo das experiências de aprendizagem seja erigido em sistema”. (ASSMANN,1988, 

p.23) 

A aprendizagem é um processo corporal, que deve vir acompanhada de sensação de 

prazer, onde o ambiente pedagógico deve ser um lugar de fascinação e inventividade, aprender 

é um processo criativo que se auto-organiza. 

Assmann (1988), cita que a pedagogia pós-moderna reenfatiza o caráter pluri-sensual 

do conhecimento, fazendo parte de um jogo entre certezas e incertezas, nos processos 

adaptativos do cotidiano.  

O autor ainda cita, alguns lembretes de uma instrução qualificada e criativa: a melhoria 

pedagógica e o compromisso social, devem andar juntar para melhor entendermos a educação; 

a educação só gera bons resultados quando se preocupa com gerar experiências de 

aprendizagem, criatividade e habilidade para construir e acessar conhecimentos, fontes de 

informação sobre diferentes assuntos; a flexibilidade, aspecto imprescindível de um 

conhecimento personalizado e de uma ética social democrática; é preciso substituir a pedagogia 

das certezas e dos saberes pré-fixados por uma pedagogia da pergunta, do melhoramento das 

perguntas, enfim, por uma pedagogia que saiba trabalhar com conceitos transversais, abertas 

para a surpresa e o imprevisto. 

Educador é aquele quem consegue desfazer as resistências ao prazer do 

conhecimento.[...] é importante frizar igualmente o “para quem”, porque pedagogia é 
encantar-se e seduzir-se reciprocamente com experiências de aprendizagem. Nos 

docentes deve-se tornar-se visível o gozo de estar colaborando com essa coisa 

estupenda que é possibilitar e incrementar – na esfera sócio-cultural, que se reflete 

diretamente na esfera biológica – a união profunda entre processos vitais e processos 

de conhecimento. (ALVES, Rubem apud ASSMANN, 1988, p. 34) 
  

A partir dos anos 90 desenvolvem-se no Brasil vários trabalhos sobre os cursos de 

licenciatura em matemática, incluindo dissertações e teses, em que se aborda a formação 

matemática, sem que se a tome, entretanto, como objeto específico de estudo.  

Em 1995, retomando algumas questões abordadas no DPL (Diretrizes para a 

Licenciatura), Souza et al. reafirmam uma das idéias centrais do documento: O DPL caracteriza 

a metodologia do ensino tradicional vigente como adequada ao Bacharelado e argumenta em 

favor de metodologias alternativas que seriam mais adequadas à Licenciatura.  

[...] não se trata de oferecer ao licenciando uma disciplina de conteúdo pedagógico 

com metodologia específica da Licenciatura, para que ele a compare com outra de 
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conteúdo matemático com metodologia do Bacharelado. Trata-se de oferecer-lhe a 

oportunidade de comparar metodologias distintas em disciplinas de mesmo objetivo, 

principalmente as de conteúdo matemático. (SOUZA et al., 1995, p. 49) 
 

Em 2001, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprova as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica (BRASIL, 2001), em que se faz 

notar uma certa ênfase no papel da prática, que sejam destinadas à prática de ensino e estágio 

supervisionado em escolas de Educação Básica. Em fevereiro de 2003, são aprovadas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Matemática, Bacharelado e Licenciatura 

(BRASIL, 2003). 

Kastrup, cita em seu artigo que: 

O professor é um atrator, embora o atrator não seja necessariamente um professor. 

Cada agenciamento professor-aluno é um ponto de bifurcação, de proliferação de 

possíveis, de multiplicação de fontes, de ramificação. Cada agenciamento abre a 

possibilidade da continuidade da propagação. Contudo, há um ponto de bifurcação, de 
indeterminação, e o resultado não é garantido. Por isto não há programa ou método de 

trabalho para a aprendizagem inventiva. Mas há, seguramente, uma política 

pedagógica a ser praticada. A política da invenção consiste numa relação com o saber 

que não é de acumular e consumir soluções, mas de experimentar e compartilhar 

problematizações. 
 

O interessante é a forma de relação, de atitude e política que orienta e promove o 

processo de aprendizagem, é um ponto de vista que é, ele próprio, resultante de um processo 

efetivo de aprendizagem. “Trata-se, aí, de aprender a aprender”. (KASTRUP, 2001) 

Estamos vivendo em uma sociedade tecnológica, onde o avanço de novas tecnologias 

tem afetado muitos aspectos da vida humana, transformam a produção e as relações entre si, 

acelerando a comunicação, as mudanças que se anunciam na organização do trabalho já estão 

sendo sentidas e compreeendidas pelos responsáveis pelas políticas públicas educacionais, as 

mudanças que se anunciam interfefem no desenvolvimento do domínio cultural de diversas 

áreas, reportando-se à educação. Algumas medidas vem sendo tomadas em relação ao processo 

de formação ao professor, personagem central e importante na disseminação do conhecimento. 

 Parcianello e Konzen, cita que na educação, a tecnologia ganha força na intenção de 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem, mas também pode tornar-se um vilão entre os 

docentes, quando não estimulados a conhecerem, entenderem e usufruírem dos seus benefícios. 

Professores da licenciatura são os principais alvos do uso dessas novas ferramentas. 

É inevitável pensar o quanto a tecnologia favorece o processo educacional em todos 

os seus níveis de aprendizagem, desde a educação básica até a formação acadêmica.  

O acesso a ela permite que educador e educando ampliem seus conceitos e estreitem 

sua relação física e virtual. O que se aprende em sala de aula, com especificidades de 

determinado assunto, pode facilmente ser estudado num âmbito maior, nas quais se 

fazem notar outros aspectos ou variáveis desse mesmo assunto. Isso quer dizer que a 

tecnologia passa a ser uma extensão da sala de aula na busca por mais conhecimento, 
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já que podem ser propostos novos modos de aprender e ensinar. (PARCIANELLO e 

KONZEN, ) 
 

 Estes dois autores, citam o livro como uma forma de tecnologia, levando em 

consideração pode ser descrita como uma tecnologia ultrapassada. O método de ensino-

aprendizagem quando aplicado com base apenas em livros faz da aula uma mera transposição 

didática na qual o professor, na utilização do movimento reflexivo, transmite o conteúdo e ele 

é simplesmente absorvido pelo aluno, sem haver muita interatividade. É praticamente a 

metodologia da escola bancária de Paulo Freire, cujo professor deposita seu conhecimento 

diariamente no aluno como uma poupança e depois o recolhe através de uma avaliação. O 

sucessor do livro (jamais substituto) é a Internet. Através dela mudam-se alguns hábitos e 

posturas na maneira de ensinar. 

Para verificar efetivamente como se comportam os professores do ensino superior no 

que tange à relação com as novas tecnologias é que uma pesquisa sobre o tema foi realizada na 

União Pan-Americana de Ensino – Unipan em Cascavel/PR. O objetivo foi identificar os 

motivos do uso (ou não) das novas ferramentas de comunicação tecnológica na formação de 

professores licenciados.  

Tudo isso vem reforçar a necessidade de que se aprofundem as análises das formas de 

se conceber teoricamente e de se implementar institucionalmente a articulação da formação do 

professor com a prática docente escolar.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Educar é fazer emergir vivências do processo de conhecimento. A escola não deve ser 

concebida como simples repassadora de conhecimentos prontos mas como contexto e clima 

organizacional propício à iniciação em vivências do aprender a aprender. A flexibilidade é um 

aspecto cada vez mais imprescindível de um conhecimento. Discutir a formação do professor 

de matemática tem se mostrado um desafio para os educadores devido sua complexidade. 

No mundo de hoje, o aspecto instrucional da educação já não consegue dar conta da 

profusão de conhecimentos disponíveis e emergentes mesmo em áreas específicas. É preciso 

substituir a pedagogia das certezas e dos saberes pré fixados por uma pedagogia do 

“acessamento” de informações. 

Entretanto, os formadores de professores, devem desenvolver estudos, tento em 

relação aos processos didáticos-pedagógicos do ensino e da aprendizagem da Matemática, 

quanto em relação à ampliação de sua cultura matemática sob uma perspectiva compreensiva, 

envolvendo aspectos históricos e epistemológicos deste campo de conhecimento.  
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O professor constrói e reconstrói conhecimentos que, articulados com sua prática 

cotidiana, produzirá saberes que lhes serão indispensáveis, conduzindo e permitindo que a ação 

de ensinar aconteça de forma significativa. 

“A arte suprema do mestre consiste em  

despertar o gozo da expressão criativa e do conhecimento”. 

Albert Einstein 
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RESUMO  

Este artigo foi elaborado para apresentar os benefícios da prática de Meditação  em vários 

aspectos da vida do ser humano, com foco mais específico na melhora da  cognição favorecendo 

a aprendizagem de forma significativa. E, por meio deste  documento vamos apresentar fatos 

científicos, imagens do desenvolvimento cerebral,  uma entrevista integral realizada com uma 

neurocientista de Harvard em seu estudo  proposto com praticantes de Meditação, contando 

também com vários depoimentos  de praticantes de várias etapas da aprendizagem, nas mais 

variadas intuições de  ensino espalhadas pelo Brasil. Este artigo lhe traz também, um guia 

completo que é  um passo a passo de uso pessoal para quem desejar iniciar a prática de 

meditação.   

Palavras-chave: Conexão. Autodesenvolvimento. Plenitude. Transcendência.   

ABSTRACT  

This article was designed to present the benefits of Meditation practice in  various aspects of 

human life, with a more specific focus on improving cognition,  favoring learning significantly. 

And, through this document we will present scientific  facts, images of brain development, a 

comprehensive interview with a Harvard  neuroscientist in his proposed study with Meditation 

practitioners, also counting with  several testimonials from practitioners from various stages of 

learning, in the most  varied teaching intuitions throughout Brazil. This article also brings you, 

a complete  guide that is a step by step for personal use for those who wish to start 

meditation  practice.  

Keywords: Connection. Self development. Fullness. Transcendence.  

  

INTRODUÇÃO  

Da vontade de viver e da paixão pelo desenvolvimento humano fui despertada 

com  várias perguntas surgindo ao longo destes 7 anos após iniciar a prática de 

meditação.  Perguntas tais como: Como ser feliz neste mundo? Como ser mais saudável? 

Como  se relacionar melhor com as pessoas a nossa volta? Como exercer o trabalho 

que  realmente desejamos? Como melhorar a memória, armazenar mais conhecimento e  com 

eles produzir resultados positivos para a própria vida e a sociedade? Como elevar  o nível de 

felicidade e manter este estado ao tempo em que desenvolvemos nossos  projetos e atividades 

durante a nossa vida aqui na terra? Existe um manual onde  possamos aprender como funciona 

este mundo onde estamos inseridos? Porque  tantas pessoas sofrem e tão poucas conseguem 
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despertar para suas habilidades e  fazer com que seus potenciais aflorem para que assim sejam 

destaque no meio da  multidão de mais de 7 bilhões de habitantes neste planeta? Este vem 

apresentar  algumas respostas, se não todas, pelo menos difundir um caminho a seguir para 

irmos  desvendando cada questionamento emergente ao longo da nossa história. A técnica  de 

Meditação vem proporcionando soluções e um despertar para mais e mais  perguntas aos 

meditadores milênios de anos e você leitor terá uma base alicerçada  na ciência como apoio e 

um guia completo, um passo a passo de Meditação para  recortar como uso pessoal para dar 

início este leque de possibilidades para cada um  de seus questionamentos de vida.  Este artigo 

traz fundamentos para quem deseja realizar descobertas nos aspectos do  comportamento 

humano, no potencial cerebral por meio pela iniciação e prática de  Meditação, mostrando 

mudanças evidentes nos âmbitos seja físico, emocional,  mental.  

Este estudo engloba a Neurociência, a Aprendizagem e a técnica de Meditação,  trazendo com 

clareza cada fato comprovado cientificamente e aí sim, fazer você leitor,  navegar em cada 

ligação neuronal e suas conexões por meio desta prática milenar  que é a Meditação a fim de 

encontrar a tão desejada felicidade.   

 

DESENVOLVIMENTO  

Fatos Científicos e Depoimentos   

Com base em vários estudos, realizados em neurociências, meditação e  aprendizagem 

apresentaremos exemplos como o da imagem abaixo, este nos motiva  a ir fundo e estudar 

alguns fatos como esses da pesquisa realizada por Sara Lazar,  neurocientista do Massachusetts 

General Hospital e Harvard Medical School. Ela “foi  uma das primeiras cientistas a analisar 

os efeitos da meditação no cérebro. Ela ficou  surpresa, pois constatou que “a Meditação pode 

literalmente mudar o seu cérebro”.  Observe a imagem abaixo:  

Imagem 1: Neurocientista de Harvard: “A meditação muda o cérebro. Entrevista com Sara Lazar (Disponível 

em:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://budismopetropolis.wordpress.com/2018/05/27/neurociencia-e-meditacao/).   

https://budismopetropolis.wordpress.com/2018/05/27/neurociencia-e-meditacao/
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Sara Lazar, 2018 descobriu que há diferenças no volume cerebral após 8  semanas de 

meditação. Estas mudanças ocorrem em 5 regiões diferentes no cérebro  nos 2 grupos 

observados. No grupo que aprendeu Meditação, encontramos esta  “mudança” de aumento de 

volume em quatro regiões cerebrais.   

Vamos entender a imagem nos resultados na entrevista realizada com Sara  Lazar, na 

íntegra:   

1. A diferença principal, encontramos no cingulado posterior, que  está envolvido em 

divagações mentais, e auto relevância.   

2. O hipocampo esquerdo, que auxilia na aprendizagem, cognição, memória e 

regulação emocional.   

3. A junção temporo parietal, ou TPJ, que está associado com a  tomada de 

perspectiva, empatia e compaixão.   

4. Uma área da haste do cérebro chamada de Pons, onde uma  grande quantidade de 

neurotransmissores reguladores são  produzidos.  A amígdala, a parte de lutar ou fugir 

do cérebro que é responsável  pela ansiedade, medo e estresse em geral. Essa área 
diminuiu de  tamanho no grupo que passou pelo programa de redução de 

estresse baseado em meditação de atenção plena.  A mudança na amígdala também se 

correlacionou com uma redução   

nos níveis de stress.   

Q: Então, quanto tempo é que alguém tem que meditar antes de  começar a ver 

mudanças em seu cérebro?   

Lazar: Nossos dados mostram mudanças no cérebro após apenas  oito semanas. Em 

um programa de redução de estresse baseado na meditação de  atenção plena, nossos 

participantes faziam uma aula semanal. Eles  receberam uma gravação e foi dito para 

que praticassem por 40  minutos por dia em casa. E é isso.   

Q: Então, 40 minutos por dia?   

Lazar: Bem, foi altamente variável no estudo. Algumas pessoas praticavam 40 
minutos praticamente todos os dias. Algumas pessoas  praticavam menos. Alguns 

apenas um par de vezes por semana. Em meu estudo, a média foi de 27 minutos por 

dia. Ou cerca de meia hora  por dia.   

Q: Dado o que sabemos a partir da ciência, o que você incentiva os leitores a fazer?   

Lazar: Meditação é como exercício. É uma forma de exercício mental,  treino da 

mente, realmente. E assim como o exercício aumenta a  saúde, ajuda-nos a lidar com 

o estresse melhor e promove a  longevidade, meditação pretende conferir alguns 

desses mesmos  benefícios. Mas, cientificamente, ainda é cedo para tentar descobrir 

o  que a prática pode ou não pode proporcionar. Parece ser benéfico  para a maior parte 

das pessoas. A coisa mais importante se você quer  tentar, é: encontrar um bom 

professor. Porque é simples, mas  também complexo. Você tem que entender o que 

está acontecendo  em sua mente. Um bom professor é fundamental.   

Q: Você medita? E você tem um professor?   

Lazar: Sim e sim.   

Q: Que diferença isso fez na sua vida?   

Lazar: Eu venho praticando há 20 anos, por isso teve uma influência muito profunda 

em minha vida. É muito fundamental. Estresse foi reduzido, me ajuda a pensar com 

mais clareza. É ótimo para relações interpessoais. Eu tenho mais empatia e compaixão 

pelas pessoas. (Por Sara Lazar – Disponível em:   

https://budismopetropolis.wordpress.com/2018/05/27/neurociencia  

emeditacao/).   

Podemos compreender então que mudamos a massa cerebral, assim como as  conexões 

e assim conseguimos progressivamente, mudarmos pensamentos,  atitudes, comportamentos. 

Podendo melhorar a cognição ao longo da nossa vida,  mudar a frequência das emoções e 

mudar nossa realidade.   

Para o Dr. Travis:   

https://budismopetropolis.wordpress.com/2018/05/27/neurociencia
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“Nascemos com nossos cérebros desmontados. Ao longo das duas  primeiras décadas 

de vida, tanto a natureza quanto a criação se  combinam para construir circuitos 

cerebrais capazes de suportar  níveis cada vez mais abstratos de pensamento. Qual é o 

limite desse desenvolvimento? A maioria de nós atinge os limites do nosso potencial? 

Ou existem habilidades inerentes ao cérebro humano que  a maioria de nós não 

percebe?“ Dr. Fred Travis. (Disponível em:   
https://meditacaotranscendental.com.br/beneficios/potencial-mental  

focoprodutividade/)  

Pesquisas científicas vêm difundindo os benefícios da prática de Meditação  em 

estudos que mostram este tipo de prática capaz de modular e expandir os  mecanismos 

de atenção para aumentar a nossa capacidade mental e melhorar a  distribuição dos 

recursos cerebrais, segundo MENEZES e DELL’AGLIO (apud Carter  et al., 2005; 

Slagter et al., 2007).   

 

A Meditação ganhou várias definições ao longo do tempo e vamos conferir 

algumas  destas delas de acordo com alguns mestres do assunto:   

Swami Chinmayananda: "A meditação tem sido glorificada como a  vocação mais 

sagrada. Apenas os humanos são capazes de o maior  esforço, pelo qual eles podem 

apressar a sua própria evolução. Ao  preparar-nos para a meditação, devemos primeiro 
adquirir a  capacidade de olhar para dentro. Você deve aprender a ir sobre sua  rotina 

diária e ininterruptamente observar a mente. Que seja um  observador silencioso do 

funcionamento da sua vida interior e estimar  os motivos, intenções e propósitos que 

estão por trás de seus  

pensamentos, palavras e ações."   

Swami Bhajananda: "A meditação não é uma disciplina totalmente  independente, 

mas um estágio em concentração comum a quase  todos os caminhos espirituais. Em 

cada caminho, o aspirante começa  com um grande número de pensamentos na mente. 

Estes tornam-se  gradualmente reduzidos, e o aspirante atinge um estágio em que 

há  existe apenas um pensamento na mente."   

Maharishi Vethathiri: "A meditação é um método científico de  melhorar a 
capacidade da mente. Ela corrige a mente em uma de  força magnética, melhorando a 

capacidade de se concentrar. Esta é  a chave para a autorrealização."   

Olho: "O propósito da meditação é torná-lo consciente do seu reino,  para torná-lo 

consciente do seu potencial mais elevado."   

Adam Burke: "Meditação é o estudo da atenção. Atenção é fenómeno  cognitivo. 

Meditação é a capacidade do cérebro em assistir a algo por  um longo período de 

tempo." (Fonte: https://www.praticasalternativas.com/meditacao.php).   

A palavra Meditação vem do latim “meditare”. Meditação é se conectar com o  campo 

de pura energia, silenciar a mente e deixar que os caminhos neurais se  cruzem, e expandam e 

se fortifiquem, por meio do silencio. Cruz 2010, aponta que  há mudanças na estrutura e 

funcionamento cerebral, ocasionando maior foco de  atenção e concentração, melhora na 

retenção de informações e, consequentemente  na memória e a ativação do córtex pré-frontal, 

responsável pelo controle das emoções  e noção de causalidade (freio inibitório), por exemplo, 

possibilitando ao indivíduo frear  ações que considera inadequadas ou indesejadas, auxiliando 

também na  aprendizagem de um novo modelo de ação.   

Existem vários tipos de meditação, de acordo com suas filosofias de vida  respectivas, 

foram sendo difundidas por seus Mestres. Tais como: Meditação  Transcendental – Mestre 

Maharish; Raja ioga - Mestre de Brama Kumaris; Kundalini ioga - Mestres Osho e 

https://meditacaotranscendental.com.br/beneficios/potencial-mental
https://www.praticasalternativas.com/meditacao.php
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Yogaananda; Vipassana - Mestre Buda Gotama; Zazen – Mestra Monja Coen; Meditação 

Guiada onde você escolhe o seu guia e um objetivo  específico para focar.   

Porém todas elas seguem o mesmo objetivo, Silenciar a Mente, mesmo que  seja em 

um pequeno intervalo de tempo para transcender a fisicalidade, baixar a  frequência cerebral e 

acessar a essência interior.   

Nesta obra, tenho a intenção de mostrar os benefícios da Meditação em  relação a 

memória. Sem deixar é claro de salientar que a Meditação praticada  diariamente traz 

benefícios para todo o corpo humano começando pela “raiz o  cérebro”.   

Observemos a crença de Aristóteles a seguir:   

O famoso filósofo grego Aristóteles (384-322 a.C.) ateve-se  firmemente à crença de 

que o coração era o centro do intelecto. Qual  função Aristóteles reservava para o 

encéfalo? Ele acreditava que o  encéfalo era um radiador, cuja finalidade seria resfriar 

o sangue que  se superaquecia com o coração que fervilhava. O 

temperamento  racional dos seres humanos era então explicado pela 

grande  capacidade de resfriamento do encéfalo. 

(fonte:  BEAR_Neurociencias_4ed_BOOK.indb).   

É cada vez mais crescente o número de pesquisas em neurociências  apontando os 

benefícios da pratica de Meditação e este artigo vem mostrar alguns  destes benefícios na fase 

da aprendizagem do ser humano dentro ou fora da sala de  aula.   

Tais resultados podem ser comprovados na redução de ansiedade, melhora  no índice 

da violência ente alunos e mudanças cognitivas significativas em crianças  com idade escolar. 

(Cruz, 2010).   

A pratica de Meditação pode ser inserida nas atividades cotidianas diariamente  ou 

semanalmente e dentro das escolas, como foi o caso da Escola Ananda  idealizadora do Projeto 

Conectar tendo como apoio o Centro de Neuroeducação  como segue abaixo:   

Durante quase 20 anos de existência as atividades do Projeto  Conectar são 

desenvolvidas durante 30 minutos, das 8:00 às 8:30,  todos os dias letivos, com todos 

os educadores e educandos da  Escola, desde o Grupo 2 (com crianças de 1 e 2 anos) 

até o 9º ano  (14-15 anos), sendo que, os educandos do Ensino Fundamental II (6º  ao 

9º anos), realizam os exercícios, semanalmente, nas sextas-feiras,  durante as aulas da 

disciplina Iniciação à Consciência. (Cruz, 2010,  p.03).   

 

Para Cruz 2010, provar as mudanças na estrutura do funcionamento cerebral,  melhora 

na retenção de informações e, consequentemente melhora na memória,  melhor 

desenvolvimento emocional, motor, comportamental, melhora qualitativa em suas notas nas 

avaliações até mesmo influencia moral, é o que as pesquisas vem  mostrando ao longo dos anos 

em alunos que praticam das práticas de Meditação.  Segundo Santos, 2010 apud Cruz, 2010, 

“quem medita regularmente, além de  ter melhor foco em suas emoções e poder controlá-las 

melhor, reduz seu nível de  estresse e estimula o funcionamento do sistema imunológico”. Cruz 

2010, ainda  destaca que: “A ativação do córtex pré-frontal, responsável pelo controle 
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das  emoções e noção de causalidade (freio inibitório), por exemplo, possibilitando 

ao  indivíduo frear ações que considera inadequadas ou indesejadas, auxilia na  aprendizagem" 

de um novo modelo de ação”.   

Vamos checar os benefícios da Meditação de acordo com o depoimento de 

alguns  alunos participantes do Projeto Conectar da Escola Ananda:   

Educanda A, 4 anos, já conhece os benefícios da meditação. “Eu sinto  o meu coração bater”. 

Isso me acalma. “Feche os olhos e respire”.  Orienta a Educanda B, 6 anos. “Cheire a florzinha 
e apague a  velinha”. Esse é o comando dado pela Educanda C, 6 anos,  ensinando a fazer o 
exercício de respiração que a educadora do 1º  ano do ensino fundamental, solicita durante a 
meditação.   
Luciano Barreto Caldas, 19 anos, estudante egresso da Escola  Ananda (de 11 anos aos 14 
anos), conta que faz meditação desde os  11 meses de idade, quando chegou a esta escola, e 
continua fazendo, todos os dias, durante, no mínimo 20 minutos. “Isto me ajudou  bastante, 
tanto na produção durante a aula, de ficar mais  concentrado, mais atento, quanto também para 
a minha vida lá fora.  Durante as pressões, tentações e provocações que nós sofremos  todos os 

dias. Sem a prática da meditação eu não sei como seria,  pois ela me ajuda a manter a calma, a 
ficar atento, até mesmo para  perceber os sinais que recebemos para podermos agir da 
maneira  correta nas relações”, afirma. Gabriel França Silvério, 20 anos,  estudante egresso da 
mesma escola (dos 2 aos 14 anos), conta a sua  experiência com os exercícios aprendidos na 
escola, desde a mais  tenra idade. “A prática da meditação e a disciplina Iniciação à   
Consciência me ajudaram bastante ao longo desses anos por conta  de toda a minha formação. 
O que eu sou hoje é, totalmente, por conta  da formação que eu tive aqui na Escola Ananda e 
dos meus pais. A  meditação me ajudou muito, ela tem um valor imensurável. Todos 
os  problemas, as pressões, as tentações que eu passei e passo, elas   
foram e são superadas utilizando esse aprendizado que eu tive, e que  eu tenho ainda. A  
meditação se tornou uma prática que passou a ser prazerosa, que eu levo para o meu dia a dia”, 
afirma.   
João Kléber, um médico recém-formado, egresso da Escola Ananda  (dos 10 aos 14 anos), diz 
que a meditação acalma, diminui a  ansiedade e favorece a concentração durante as aulas. “Ela 
nos  distancia de problemas e divergências que podem ter ocorrido em  casa; Favorece 
desenvolver uma mente flexível, com uma visão  ampliada das possibilidades. Sensibiliza para 
uma busca espiritual,  qualquer que seja; Cria a capacidade de autorreflexão; Exercita, e  com 
isso aprimora o autoconhecimento; Com o autoconhecimento  minimiza o número de conflitos 

na escola”.  
Lara Athayde, 19 anos, estudante de Fisioterapia, egressa da Escola  Ananda   

(dos 2 aos 14 anos), afirma que a meditação “melhora a disposição  na hora do 

aprendizado. Saiu uma pesquisa sobre a necessidade de  o adolescente estudar à tarde, 

pois, como nesta fase ele necessita de  mais horas de sono, pela manhã não tem bom 

rendimento. No caso  de quem faz meditação pela manhã, antes das aulas, o 

rendimento é  bem melhor. Ela descansa e direciona a mente, permite foco 

sem  exaustão. Na vida adulta permite lidar com resignação, tolerância,  paciência, 

aprender a lidar com as decepções, conseguir enxergar o real significado das relações 

sem se vitimizar”. Lara continua fazendo  a meditação e outros exercícios de 

conectividade todos os dias  durante aproximadamente 30 minutos.   

O Educando D, 7 anos, estudante do 1º ano do ensino fundamental, diz que gosta de 

meditar porque “fazer meditação é importante!” Ao  questionar por que é importante 

a resposta foi: “É importante pra  gente achar a luzinha que tem dentro da gente!” Ele 

descreve os  exercícios que faz: “A gente faz uma roda. Quem faz o alongamento  fica 

no centro e as outras pessoas vão imitando. Depois de alongar a  gente medita. Um dia 

sentado, no outro deitado. A professora ensina  a respirar e a dar atenção ao corpo. Ela 

diz – Cheira a florzinha e  apaga a velinha. Depois disso cada um faz a sua prece 

individual, na  mente, e a aula começa”.   

A Educanda E, 9 anos, estudante do 3º ano, diz que “a meditação  ajuda com as coisas 

que a gente tem problemas. Se estou com dor  de cabeça, por exemplo, e medito, a dor 

passa. A meditação ajuda a  me relacionar melhor com os meus amigos, a me 

comunicar”.   

Educanda F, 8 anos, estudante do 3º ano, é novata na escola, mas já  percebe algumas 

mudanças: “Quando saio da meditação sinto o  corpo levezinho! A gente fica menos 

estressada!” (Cruz, 2010, p.  05 - 08).   
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Podemos perceber que por meio da prática de Meditação é possível notar nos  alunos o 

“senso de responsabilidade e a noção de causalidade muito mais cedo. Há  um ganho 

significativo no rendimento escolar, melhorando consequentemente as  notas e o desempenho 

dos mesmos”. Com esta prática milenar os alunos passam a  ter “Melhor desempenho escolar 

e um comportamento mais tranquilo deixando os  educandos mais calmos, mais concentrados 

e menos hiperativos”. (Cruz, 2010).  Assim:   

Aquietar a mente, manter o foco de atenção, diminuir o estresse, a  ansiedade, o uso 

de medicamentos, melhorar a tomada de decisões,  a criatividade, manter a calma e a 

tranquilidade, aprender a lidar  melhor com frustrações, ou seja, ter mais qualidade de 

vida são os  principais benefícios da meditação e de outros exercícios 

de  conectividade, que consequentemente trarão resultados positivos 

na  aprendizagem e em todos os aspectos relacionados ao  desenvolvimento neural, 

sensorial, motor, emocional, cognitivo, e  moral. (Cruz, 2010, p.09).   

 

No estudo apresentado a cima o Dr. Fred Travis PH.D constata que “há várias  áreas do 

cérebro para ver, ouvir, pensar e sentir – para a raiva e a felicidade – para  agir, decidir, 

planificar. Quando o cérebro é saudável todas as áreas funcionam em  conjunto – estão 

interligadas”. Ele mostra a importância de o cérebro estar saudável,  pois o mundo está 

mudando o tempo todo. “Precisamos de um cérebro saudável  integrado que possa avaliar onde 

estamos, decidirmos onde queremos estar e depois  decidir que passos dar para lá cegar”.   

Observemos a imagem apresentada abaixo onde há 2 fotos do cérebro, em  uma ele é 

bem mais claro que na outra:   
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Imagem 2. Meditação Transcendental Efeitos no Cérebro.    

 

Fonte:https://pt.slideshare.net/ecpinto/meditao-transcendental-efeitos-no-crebro)   

Vamos acompanhar na íntegra um dos legados do criador da MT – 

Meditação  Transcendental onde Mararishi Mahesh Yogi para educação mundial:   

P r o j e t o E B C – E d u c a ç ã o b a s e a d a n a c o n s c i ê n c i a . Cada  indivíduo é uma 
célula do tecido social, um indivíduo feliz e realizado  é a base para uma sociedade e um mundo 
melhores. Com este  pensamento, Maharishi Mahesh Yogi deixou para o movimento 

da  Meditação Transcendental a missão de leva-la para o maior número  possível de pessoas. 
Assim, através dos nossos projetos sociais  ensinamos milhares de pessoas no mundo. O 
Programa Educação Baseada na Consciência (EBC), tem por objetivo promover 
melhor desempenho cogniti vo em estudantes de todo o mundo afim de  cooperar na construção 
de indivíduos mais realizados, menos  estressados e consequentemente cidadãos melhores. Por 
meio de   
técnicas que desenvolvem, sistematicamente, a consciência, a  inteligência, a criatividade e o 
funcionamento integrado do cérebro, o  programa possibilita que as pessoas possam 
experimentar maior  sucesso a cada dia.   
Cabe à Pedagogia a responsabilidade de desenvolver a inteligência  e a criatividade dos jovens, 
e esse é o recurso humano mais  importante de um país. Para a Pedagogia Tradicional, a 

memorização  dos conteúdos é a forma de apropriação de conhecimentos tidos  como 
essenciais, é o aspecto objetivo do conhecimento. Coube à  EBC desenvolver a base subjetiva, 
ou seja, a consciência do  estudante. Refinar a consciência e o nível de alerta determinam 
a  qualidade da inteligência, da criatividade, da confiança, da calma  interior e da motivação, 
elementos fundamentai s para uma boa Educação.   
“A Pesquisa Científica Mostra Que Estas Qualidades São Diretamente  Desenvolvidas Através 
Do Programa De EBC, Que Aviva O  Funcionamento Global Do Cérebro Através Da 
Experiência Do Pleno  Potencial Da Própria Consciência.” Os Benefícios desta técnica para a 
mente, corpo, e comportamento  social, tem sido documentado por mais de 700 estudos 

de  investigação científica.  Atualmente existem escolas em diversos lugares do mundo, 
como  EUA, Austrália, Índia e Reino Unido, com ensino exclusivamente  voltado para a EBC. 
Além disso existem mais de 500 escolas no  mundo todo, inclusive n o Brasil, que adotaram 
projetos de EBC com a introdução da prática de Meditação Transcendental para os 
alunos. Grande parte dessas escolas hoje são exemplos de sucesso do  programa, com resultados 
excepcionalmente bons em relação ao  desempenho acadêmico, esportivo e comportamental e 
nos mostram  uma alternativa viável para produzir uma profunda e necessária  mudança no 
nosso sistema educacional e consequentemente em  toda a sociedade.  Além do relaxamento 

https://pt.slideshare.net/ecpinto/meditao-transcendental-efeitos-no-crebro
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que a Meditação Transcendental promove  durante a prática, com certeza o prazer de viver uma 
vida mais plena  e satisfatória é o que mais nos proporciona alegria. O melhor de tudo isso é 
que nos tornamos cada vez mais  autorreferentes e autossuficientes em nossa busca por 
plenitude.  Sem remédios, cre nças limitadoras ou préconceitos. “A Mudança  Começa 

Dentro”. Hoje são mais de 100.000 Beneficiados somente no  Brasil.(Disponível 
em:  https://meditacaotranscendental.com.br/projetos-sociais-pelo mundo/)   

Segundo Menezes, Dell’Aglio, 2008, “com base na predominância de 

benefícios  cognitivos e emocionais, sugere-se que a prática meditativa pode se constituir 

como  uma ferramenta útil à Psicologia, concorrendo para um desenvolvimento 

psicológico  saudável”. Com base nos estudos de Graeff, 2006, “A meditação disciplinada leva 

à  observação imparcial dos eventos que se desenrolam na mente do próprio sujeito,  atitude 

semelhante ao que preconizava Freud.”   

Na escola Municipal Lupércio Belarmino da Silva, de Santa Catarina, em 2014  foi 

introduzida a “Sessão de Meditação”. Uma experiência com alunos 60 alunos do  5° ano do 

ensino fundamental onde o grupo experimental foi de 23 e o de controle 37  num período total 

de 6 messes. “Ao final, todos foram submetidos a tarefas de fluência  verbal livre, 

fonêmicoortográficas e semânticas e os estudantes do grupo  experimental tiveram 

desempenho superior”. (Meditação Pode Favorecer  Aprendizagem. Disponível em: 

https://www.revistaeducacao.com.br/e-hora-de meditar).   

“Em 2014, nosso programa de meditação era oferecido a 13 escolas  públicas de Porto Alegre. 

Neste ano, tudo se transformou  completamente. Até junho, fizemos contato com 294 escolas 
públicas  e particulares no país”, conta Anmol Arora, fundadora da ONG  Mahatma. 
Atualmente, de acordo com seu levantamento, o programa  de meditação da instituição alcança 
27 mil estudantes no Brasil, prioritariamente, e em alguns países da América do Sul e da 
Europa.  (Meditação Pode Favorecer Aprendizagem. Disponível 
em: https://www.revistaeducacao.com.br/e-hora-de-meditar).   

Nos Estados Unidos é bem comum a prática de atividades como Meditação, já  no 

Brasil só a partir de 2014 deixaram de ser algumas iniciativas isoladas para ganhar  uma 

consistência maior e assim fazer com nossos educandos sejam beneficiados  com este grande 

legado Milenar.   

Além da redução do estresse, reduz a agitação dos alunos, aumento da  amorosidade 

entre eles melhoria da memória, atenção concentrada, e na  compreensão dos conteúdos em 

sala de aula. “General Hospital e da Harvard Medical  School, assevera, a partir de estudos 

científicos, que a meditação pode, de fato, gerar  alterações cerebrais significativas”. “...os 

praticantes apresentam maior quantidade  de matéria cinzenta em áreas do cérebro relacionadas 

ao córtex auditivo e sensorial”.  “Há, ainda, mais matéria cinzenta no córtex frontal, local 

associado à memória de  trabalho e à tomada de decisões executivas”. “Outras diferenças foram 

notadas nas  regiões ligadas à aprendizagem, cognição, memória e regulação emocional, 

empatia  e compaixão, além de uma diminuição da área ligada à ansiedade, medo e estresse  em 

https://meditacaotranscendental.com.br/projetos-sociais-pelo
https://www.revistaeducacao.com.br/e-hora-de
https://www.revistaeducacao.com.br/e-hora-de-meditar
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geral”. (Meditação Pode Favorecer Aprendizagem. Segundo SHAPIRO; WALSH, 2006; 

MENEZES; DELL’AGLIO, 2009;  REMPEL, 2012, apud Silva Rodrigues, A prática 

meditativa pode ser definida  basicamente, como uma prática de autorregulação. Onde o foco 

é o treinamento da  atenção e consciência e desenvolvimento como calma e clareza mental 

assim como  objetividade e pensamento mais prático.  

 

O estudo realizado por Napoli et al. (2005) indica que a incorporação  de práticas meditativas 
no currículo escolar está associada à melhoria  do desempenho acadêmico, da autoestima, do 
humor, da  concentração e de problemas de comportamento. Assim, o currículo  escolar, que 
antes, em sua maioria, sufocava a criatividade, a  curiosidade e o entusiasmo através da 
passividade e do aprendizado  superficial, passa então a estimular a criatividade, a flexibilidade, 
o  uso e a retenção de informações, possibilitando um aprendizado mais  significativo 
(Ritchhart; Rerkins, 2000). As práticas meditativas seriam  uma das estratégias que podem 

contribuir para isso. (Disponível em:  https://www.revistaeducacao.com.br/ehora-de-
meditar/).   

Segundo Silva Rodrigues 2014, a meditação, passa a ser uma estratégia  aliada da 

escola. Os benefícios desta prática meditativa têm sido estudos tanto no  contexto acadêmico 

quanto em diferentes faixas etárias, variando entre 7 e 40 anos,  do ensino superior, do ensino 

médio e do ensino fundamental. Podendo perceber que  estes feitos não se limitam apenas 

pessoas adultas, mais também a faixas etária  menores.  A autora conclui que:   

Os impactos das práticas meditativas de acordo com os estudos  analisados são: diminuição de 
ansiedade; aumento das habilidades  sociais; melhoria no humor; maior autocontrole; 
diminuição do  estresse percebido; diminuição da fadiga; melhoria na autoestima;  menor 
absenteísmo; melhoria na memória; maior atenção; melhor  processamento vicio espacial; 
melhoria de funções executivas;  melhor comportamento dentro do âmbito escolar. (Silva 
Rodrigues  2014, p. 57.) 

Silva Rodrigues 2014, acredita também que as práticas meditativas poderiam  ser 

facilmente inseridas no contexto escolar das escolas brasileiras, já que exigem  poucos recursos 

materiais para a sua implantação e trazem inúmeros benefícios”.  Silva Rodrigues 2014, salienta 

ainda que: “para que tais práticas sejam implantadas,  será necessário trabalhar na formação de 

professores que estejam aptos, não só a  ensinar as técnicas de meditação, mas que sirvam de 

exemplo e incentivo para os  alunos de nossas escolas”.   

Na faculdade a meditação também vem sendo difundida, experimentada 

com  comprovação científica de seus benefícios. Como a pesquisa que foi realizada na  UFRGS 

com 524 alunos entre 19 e 40 anos na fase de graduação de diversos cursos  que não tinham 

como hábito a prática de meditação. Sendo que a pergunta aberta  para a pesquisa era “por que 

motivos você se interessou e gostaria de participar deste treinamento?” As respostas foram 

respondidas da seguinte forma como  descrevemos a seguir: benefícios emocionais, gosto e 

https://www.revistaeducacao.com.br/ehora-de-meditar/
https://www.revistaeducacao.com.br/ehora-de-meditar/
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interesse pelo assunto,  benefícios cognitivos, curiosidade e interesse na proposta, motivação 

para ajudar na  pesquisa, aprender e experienciar algo novo, indicação de alguém, ainda não 

tinha  tido oportunidade, aspecto não religioso e outro. A autora expõe também que 

“na  categoria benefícios cognitivos, os respondentes relataram uma motivação voltada  para o 

aperfeiçoamento de habilidades como concentração e atenção”. No domínio  curiosidade e 

interesse na proposta, foi ressaltado que a ideia da pesquisa despertou  curiosidade e interesse. 

Percebemos, há demanda para esta prática e curiosidade  das pessoas que ainda não tem o hábito 

da meditação.   

No Brasil, a Meditação Transcendental - MT faz parte do programa Mais  Educação, 

do Ministério da Educação, desenvolvido em 60.000 escolas como  atividade que estimula o 

funcionamento do cérebro, a inteligência e a criatividade,  contribuindo para aprendizagem dos 

estudantes (apartado 4.5 do Manual Mais  Educação). O propósito da MT é “desenvolver 

plenamente a criança em vez de  sobrecarregá-la com excesso de informações que, com 

frequência e muito  rapidamente, se tornam ultrapassadas”. permitindo que o QI da criança 

meditadora  aumente mais rapidamente. Contando também com o desaparecimento 

espontâneo  dos sintomas do TDAH, bem como ocorre redução e desaparecimento da violência 

e  do Bullying. (Disponível em:  https://meditacaotranscendental.com.br/beneficios/educacao-

meditacao-nas escolas/).   

Nas fases iniciais da escola podemos utilizar alguns recursos para obter a  atenção plena 

do aluno, como um passeio no parque, criar um cenário bem lúdico ou  utilizar um CD de 

meditação guiada até chegar o momento do “silêncio mágico” com  a criança sentada 

confortavelmente. A técnica tem se mostrado uma importante  aliada na forma de criarmos as 

crianças por tantos efeitos positivos comprovados  cientificamente no bem-estar de quem 

pratica.   

Então surgem algumas perguntas: Como Meditar? Quais são os passos para  esta pratica 

ainda desconhecida por muitos e desejada e comtemplada por tantos  adeptos?   

Abaixo segue um guia de Meditação proposto pela autora deste artigo a qual  realiza a 

prática a mais de 7 anos, e já pode experimentar de vários tipos de  meditação, assim como foi 

descrito no início deste trabalho.   

O objetivo deste guia de meditação inserido aqui é estimular e facilitar que 

mais  pessoas iniciem na prática e comecem a desfrutar seus benefícios.  É importante destacar 

que a técnica é simples, e seus benefícios são  cumulativos no organismo humano que tende a 

ser cada vez mais saudável e  consciente à medida que se vai pratica ao longo da vida.   

 

https://meditacaotranscendental.com.br/beneficios/educacao-meditacao-nas
https://meditacaotranscendental.com.br/beneficios/educacao-meditacao-nas
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GUIA DE MEDITAÇÃO   

Este guia de meditação foi elaborado por Sandra Sam, a autora deste artigo,  com o 

objetivo distribuição gratuita para que mais e mais pessoas no mundo inteiro possam iniciar 

esta prática que ainda é tida como uma técnica misteriosa e difícil de  ser praticada.   

Para facilitar ainda mais, você pode imprimir e recortar a imagem a baixo  utilizando 

este marcador de páginas como um guia em sua jornada mágica. Ainda é  poderá também 

presentear quem você ama, parentes ou amigos com este superguia,  porém peço que o faça 

somente depois de ter iniciado a prática e ter percebido os  resultados positivos imediatos que 

a meditação lhe proporcionou. Siga as orientações e boa viagem:  

1. Escolha um local tranquilo em casa, no trabalho, na escola ou junto à  natureza e sente-

se confortavelmente;   

2. Não é necessário a utilização de música, incensos ou posturas  diferentes. Apenas o silencio 

e uma posição em que você se sinta  confortável.   

3. Faça 3 inspirações profundas inspirando e solte o ar devagar. Libere-se  dos 

pensamentos, se tornando apenas uma testemunha deles;   

4. Nesta fase não é necessário a repetição de nenhum mantra. Mantenha  os olhos suavemente 

fechados.   

5. Mantenha o foco na respiração. Se torne um observador da entrada e  saída do ar das 

suas narinas.   

6. Não controle ou force nada. Se algum pensamento vier, apenas volte a  atenção para sua 

respiração.   

De acordo com as orientações da Prática Meditação Transcendental o ideal é  que o 

tempo para a meditação seja da seguinte forma: Meditação duas vezes  ao dia por dia durante 

vinte minutos se você é um adulto, mas você pode  começar com 8 ou 15 min por vez, se sentir 

alguma dificuldade no início.   

Se você tiver menos de 18 anos os minutos para a prática é equivalente a um  minuto 

para cada ano de idade. Por exemplo: se uma pessoa tenho 16 anos medita por 16 minutos duas 

vez ao dia. Então são 16 minutos de manhã e 16 minutos ao fim  da tarde.  Este treinamento do 

cérebro dentro da Meditação Transcendental visa a  transcendência que afirma que o cérebro é 

como um músculo: “ao ser treinado, torna se mais forte; caso contrário, encolherá. Em outras 
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teorias meditativas o momento  ápice da meditação pode ser chamado de Nirvana, de 

Libertação, Cessação do  Sofrimento, Estado de Graça, Plenitude, Paz Interior, Encontro com a 

Essência,  Encontro com a Fonte, Samadhi, Ligação com Deus, Êxtase, Fundir-se ao Todo 

etc.  É como se alcançássemos intervalo em meio ao turbilhão de nossos pensamentos.  E é 

neste momento em que baixamos a frequência cerebral e mergulhamos no  oceano de 

possibilidades, cada um com sua experiência intrínseca. Mais de 700 estudos dentro da 

Meditação Transcendental mostram resultados  cientificamente comprovados da viabilidadae 

para a prática ser introduzida dentro das  escolas.  

Segundo Bhikkhu 2012 “você pode treinar a mente para acessar uma  felicidade 

totalmente confiável, uma felicidade que não causa nenhum mal a você ou  a qualquer outra 

pessoa”. O autor destaca em seu livro A Cada Respiração “que você  pode aprender com os 

erros o caminho da felicidade verdadeira, e cuidar de si mesmo  com tranquilidade”.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Podemos concluir então que o nosso cérebro é um mecanismo que  pode ser treinado. 

Sabendo deste fato constatamos que a Meditação como um elo de  valiosíssima importância 

dentro dos estudos de Neurociências e Aprendizagem para  nos tornarmos mais inteligentes, 

saudáveis, mais prósperos, mais tranquilos, mais  autoconfiantes e mais em paz com o mundo 

ao nosso redor, ultrapassando assim as  fronteiras convencionais para criar novos caminhos 

rapidamente  

Transcender a fisicalidade mergulhados nas conexões neurais,  adentrando aos 

emaranhados para desatar as amarras interiores, vamos soltando  nossas asas para brilharmos 

ainda mais nos caminhos escolhidos por nós em nossas  vidas.  

A ciência vem se empenhando para que mais pessoas tenham  conhecimento desta 

técnica de colocar a mente neste sistema de “alerta em repouso”.  Fazendo com que este apoio 

possibilite o ser humano plantar novas sementes, e criar  novas conexões para uma vida mais 

plena.   
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RESUMO 

O objetivo desse artigo é refletir sobre como o surdo é tratado no mercado de trabalho, focando 

na forma como a LIBRAS deve ser a única fonte de comunicação com os ouvintes. Assim, a 

Língua Brasileira de Sinais está relacionada a sua dignidade e ao respeito que a empresa e os 

colaboradores devem ter com o trabalhador surdo. Esse artigo foi realizado com base em estudo 

teórico e estudo de caso com o intuito de apresentar como a teoria e a prática estão 

profundamente interligadas nessa área de estudo. 

Palavras-chave: Libras. Surdo. Mercado de Trabalho. Comunicação. Respeito 
 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to reflect on how the deaf is treated in the job market, focusing on 

how LIBRAS should be the only source of communication with listeners. Thus, the Brazilian 

Sign Language is related to its dignity and to the respect that the company and employees should 

have with the deaf worker. This article was carried out based on a theoretical study and a case 

study in order to present how the theory and practice are deeply intertwined in this area of study. 

Keywords: Libras. Deaf. Job market. Communication. Respect 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Muito se ouve falar em inclusão. Se pensarmos nas significações possíveis da palavra 

“incluir” esse verbo transitivo direto e indireto se apresenta como sinônimo de inserir, intercalar 

e introduzir. Porém, a inclusão de pessoas com alguma deficiência no mercado de trabalho, 

como é o caso da pessoa surda, é um pouco mais difícil, pois quando alguém com essa condição 

pleiteia essa vaga, é barrado com explicações que fazem pouco sentido, como: “desculpe, não 

estamos preparados para lhe receber”,  ou “você é surdo como pode entender o que as pessoas 

vão falar?”. 

 Pelo exposto, temos a seguinte indagação: como não estão preparados para receber se 

ofertou a vaga? A resposta é muito simples: as empresas necessitam cumprir cotas e por isso é 

divulgado a vaga e muitos deles não têm o interesse de se preocupar com o surdo, com as 
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necessidades deles e é feita uma seleção de pessoas com deficiência em que o escolhido na 

maioria das vezes é o cadeirante ou pessoas com outras deficiências, menos o surdo. Na 

admissão da pessoa com surdez, o contexto é diferente, pois quando uma empresa admite uma 

pessoa surda, é indispensável a contratação de um intérprete. Portanto, é necessário haver esse 

interesse por parte dos empresários e executivos das empresas 

A empresa tem que estar pronta para receber os surdos sem questionar sobre se o 

contratado é DA (Deficiente Auditivo) ou se tem surdez profunda, aquela em que 100% de sua 

comunicação é por Libras (Língua Brasileira de Sinais).   

Na hora da contratação do surdo, a solução mais fácil ainda se chama “capacitação”. A 

empresa necessita que seus colaboradores se capacitem com um professor de Libras para 

receber o surdo de braços e coração abertos, realizar um curso básico de Libras e treinar seus 

colaboradores é de total importância. É necessário que todos tenham consciência de que não é 

o surdo que tem que se adaptar às pessoas e sim as pessoas que tem que estarem adaptadas ao 

surdo. 

 Sempre é comentado em jornais e redes sociais sobre a inclusão do surdo no ambiente 

profissional, mas a realidade é completamente diferente, pois os surdos dificilmente conseguem 

essa vaga e quando um surdo é admitido em uma empresa, é comum só haver disponibilidade 

para o cargo de serviços gerais. Essa afirmação não tem como pressuposto desmerecer a 

profissão de serviços gerais, afinal toda e qualquer profissão é digna, mas se o surdo tem 

qualificação, não há nenhuma dificuldade em colocá-lo em uma vaga igual ao da sua instrução.  

Umas das oportunidades seria inseri-lo em cargos de coordenação, administração ou até 

mesmo um cargo de supervisão. No entanto, isso não ocorre por conta da discriminação que o 

surdo passa cotidianamente. O diretor de uma empresa não acredita no seu potencial e exclui 

suas habilidades, jogando toda a sua inteligência no lixo. Que tal se posicionarmos uma 

oportunidade de uma admissão formal e direcionarmos para um mundo inclusivo? Onde o 

principal interesse seja oportunizar as pessoas com deficiências auditivas independente de cotas 

ou não. 

Portanto, os objetivos desse estudo são (i) analisar a preparação da pessoa surda para a 

socialização; (ii) apresentar a importância da pessoa surda ao adquirir experiência profissional, 

utilizando a sua língua natural, para assim ser incluído na sociedade ouvinte; (iii) refletir sobre 

a importância do ensino da língua de sinais para as pessoas ouvintes; (iv) Estimular a vontade 

das pessoas ouvintes por conhecer a Língua Brasileira de Sinais. 

Então, esse estudo  busca compreender a importância do surdo no mercado de trabalho, 

capacitando-o e fazendo-o ser humano capaz de exercer qualquer atividade laborativa, 

permitindo-lhe desempenhar sua função, capacitando os demais colaboradores a se adaptar ao 
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surdo e desenvolvendo a comunicação dessas pessoas por meio das LIBRAS (Língua Brasileira 

de Sinais). 

 

ESTUDO DE CASO – O SURDO NO MERCADO DE TRABALHO 

Esse estudo foi realizado com base em uma pesquisa de investigação em uma empresa, 

acompanhando as decisões do gestor durante a chegada de um novo colaborador com 

deficiência auditiva. O novo funcionário que é deficiente auditivo só se comunica através da 

Língua Brasileira de Sinais, portanto os demais colegas terão que aprender a sua língua materna, 

caso queiram investir em uma aproximação.  

No contexto apresentado, há a presença constante de um intérprete de Libras, 

possibilitando que todos os colaboradores da empresa participem de um curso de capacitação. 

Assim, por meio de uma pesquisa qualitativa, observa-se como a empresa tem a 

oportunidade de crescer, sendo pioneira em promover a inclusão dos surdos em seu quadro de 

colaboradores, capacitando o surdo e toda a equipe para que de fato a inclusão seja efetiva. Esse 

foi um passo muito importante para mudar a realidade do Brasil, para um país justo e inclusivo. 

 

A REALIDADE DO DEFICIENTE AUDITIVO 

 

A base teórica usada para a pedagogia do povo surdo foi do  espanhol  Pedro Ponce de 

León (1520 - 1584). Ele foi monge beneditino que recebeu créditos como o primeiro professor 

para surdos. Ponce de León estabeleceu uma escola para surdos no Mosteiro de San Salvador 

em Oña Burgos. Seus escassos alunos eram crianças surdas, filhos de aristocratas ricos que 

tinham recursos para o confidenciar-lhe estes tutorados (BEHARES, 2000). 

Ele demonstrava muito amor e dedicação ao ensinar seus alunos com deficiência, ele 

desenvolveu o alfabeto manual e ajudou os demais surdos a soletrar as palavras, ele permitia 

que o estudante soletrasse cada palavra aprendida e usava os gestos com as duas mãos, as 

pessoas incrédulas diziam que os surdos eram incapazes de seres alfabetizados e o monge Pedro 

Ponce de León se mostrou totalmente contrário, deixando um marco indissolúvel na história da 

educação dos surdos no Brasil.   

As línguas de sinais, ao contrário do que se pode pensar, não são universais, pois existem 

a Língua de Sinais Americana, a Língua de Sinais Francesa, a Língua de Sinais Portuguesa e a 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), dentre outras. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanhol
https://pt.wikipedia.org/wiki/1520
https://pt.wikipedia.org/wiki/1584
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monge
https://pt.wikipedia.org/wiki/Beneditino
https://pt.wikipedia.org/wiki/Surdos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mosteiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Burgos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Surdos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aristocratas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tutoria
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Segundo Felipe (2001), as Línguas de Sinais não são apenas um conjunto de gestos que 

explicam as línguas orais, são complexas e expressivas, permitindo aos seus usuários discutir 

sobre qualquer assunto, desde filosofia e política, até moda, poesia e teatro. 

Não existem relatos específicos sobre a origem da Língua de Sinais, porém destaca-se o 

início de seu uso no ano de 1760 na cidade de Paris na França, onde o abade L’Epée de 

aproximadamente sessenta anos fundou a primeira escola pública para surdos. 

Perlin e Miranda (2002) destaca que a partir da fundação desta escola, iniciou-se a 

multiplicação de profissionais surdos e ouvintes que se espalharam pelo mundo, disseminando 

o uso da Língua de Sinais. Nesse período, foram criadas várias outras escolas, onde além do 

uso das Línguas de Sinais nacionais, exploravam-se novos recursos na educação dos surdos. 

No Brasil a Língua de Sinais ganhou espaço a partir de 1857 quando Eduard Huet, um 

francês que ficou surdo aos doze anos, veio ao país a convite de D. Pedro II para fundar a 

primeira escola para meninos surdos. Essa instituição de ensino foi primeiramente chamada 

Imperial Instituto de Surdos Mudos, atual INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos). 

A partir da fundação da escola, os surdos brasileiros puderam então criar a Língua 

Brasileira de Sinais, que se originou da Língua de Sinais Francesa e das formas de comunicação 

já utilizadas pelos surdos de vários locais do país. 

É importante ressaltar que nem sempre houve a aceitação pelo uso da Língua de Sinais, 

que muitas foram às tentativas em torno da discussão sobre como educar os surdos, pois alguns 

se mostravam favoráveis apenas ao método oralista (uso da fala). 

No ano de 1880, em um Congresso Mundial de Professores Surdos ocorrido em Milão 

na Itália, decidiu-se que todos os surdos deveriam ser educados pelo método oral puro, ou seja, 

sem o uso de qualquer sinal. 

Somente no ano de 1896, a pedido do Governo brasileiro, A.J. de Moura e Silva, que 

atuava como professor de surdos no INES, foi ao Instituto Francês de Surdos com a missão de 

avaliar esta decisão e chegou à conclusão de que o método oralista não era eficiente para todos 

os surdos (SOARES, 1999). 

Se fôssemos nos aprofundar no estudo da história da Língua de Sinais teríamos que citar 

vários outros nomes importantes no processo de implantação e reconhecimento da mesma e 

detalhar acontecimentos, datas e discussões em torno da polêmica da Educação dos surdos. 

Portanto, percebe-se que assim como o povo ouvinte tem suas lutas e glórias em busca 

de liberdade, de uma sociedade democrática onde se possa viver bem e fazer uso de seus 

direitos, o povo surdo, que sempre esteve presente nesta mesma trajetória histórica, também 

tem, pois também faz parte da sociedade e, além disso, ainda teve que lutar uma luta desleal e 

quase solitária. 
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Sob o domínio de uma cultura da maioria (cultura ouvinte) que sempre tomou as 

decisões e dificilmente se colocou na posição do surdo para saber o que de fato era melhor para 

ele, o sujeito surdo conviveu com o preconceito, o isolamento social e a falta de oportunidades 

por não poder expressar de fato sua opinião. 

Atualmente, muitos são os estudos voltados ao deficiente auditivo e a evolução desse 

povo guerreiro que luta por igualdade de condições e o que fica claro é que a sociedade começa 

a despertar para o respeito à diferença cultural do surdo e desmistificar um pouco a surdez vista 

como deficiência desde a antiguidade. 

Portanto, a história das Línguas de Sinais ainda tem muitos capítulos a serem escritos. 

Seja pelos que tem essa deficiência, atualmente mais confiantes, ou mesmo com a colaboração 

de ouvintes engajados na causa surda. 

 

LIBRAS NO BRASIL 

 

No Brasil, Lucinda F. Brito (2010) inicia seus importantes estudos linguísticos em 1982 

sobre a Língua de Sinais dos índios Urubu-Kaapor da floresta amazônica brasileira, após um 

mês de convivência com os mesmos, documentou em filme sua experiência. A ideia para a 

pesquisa, segundo a própria autora, adveio da leitura de um artigo publicado no livro acima 

citado “Umiker-Sebeok” (1978), de autoria de J. Kakumasu, Urubu Sign. No estudo, a Língua 

de Sinais dos Urubu-Kaapor se diferenciaria da PSL por constituir um veículo de comunicação 

intertribal e não como meio de transação comercial. Lucinda Brito, porém, constatou que a 

mesma se tratava de uma legítima Língua de Sinais dos surdos, por eles criadas. O interessante 

de se observar, no caso dos Urubu-Kaapor, é que os ouvintes da aldeia “falam” a Língua de 

Sinais e a língua oral, evidentemente, enquanto que os surdos se restringem à Língua de Sinais. 

Assim, os ouvintes da aldeia se tornam bilíngues, enquanto os surdos se mantêm monolíngues 

(BRITO, 2010). 

É conhecido como o "início oficial" da educação dos surdos brasileiros a fundação, no 

Rio de Janeiro, do Instituto Nacional de Surdos-Mudos (INSM, atual Instituto Nacional de 

Educação de Surdos- INES), através da Lei 839, que D. Pedro II assinou em 26 de setembro de 

1857. Porém, já em 1835, um deputado de nome Cornélio Ferreira apresentara à Assembleia 

um projeto de lei que criava o cargo de "professor de primeiras letras para o ensino de cegos e 

surdo-mudo" projeto esse que não conseguiu ser aprovado (SOARES, 1999). 

A LIBRAS, em consequência, foi bastante influenciada pela Língua Francesa de Sinais, 

apesar de não se encontrar, através da análise do programa de ensino adotado inicialmente por 

Huet (Língua Portuguesa, Aritmética, Geografia, História do Brasil, Escrituração Mercantil, 
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Linguagem Articulada, Leitura Sobre os Lábios para os com aptidão e Doutrina Cristã), 

nenhuma referência à Língua de Sinais. 

 Entretanto, poucos anos depois, Tobias Rabello Leite (diretor da escola de 1868 a 1896) 

publica notícias do Instituto dos Surdos e Mudos do Rio de Janeiro pelo seu diretor Tobias Leite 

(1877) e Compêndio para o ensino dos surdos-mudos (1881), nos quais se percebe que havia 

aceitação da Língua de Sinais e do alfabeto datilológico. O autor considerava a utilidade dos 

dois no ensino do surdo, como forma de facilitar o entendimento professor/aluno (Leite,1881 

apud Reis, 1992, p.60-68). É de 1873 a publicação do mais importante documento encontrado 

até hoje sobre a Língua Brasileira de Sinais, o Iconografia dos Signaes dos Surdos-Mudos, de 

autoria do aluno surdo Flausino José da Gama, com ilustrações de sinais separados por 

categorias (RAMOS, 2009). 

Como é explicado no prefácio do livro, a inspiração para o trabalho veio de um livro 

publicado na França e que se encontrava à disposição dos alunos na Biblioteca do INSM. Vale 

ressaltar que Flausino foi autor das ilustrações e da própria impressão em técnica de litografia. 

Não sabemos se a organização também foi realizada por ele (RAMOS, 2009). 

Em 1911, seguindo os passos internacionais que em 1880 no Congresso de Milão 

proibira o uso da Língua de Sinais na educação de surdos, estabelece-se que o INSM passaria a 

adotar o método oralista puro em todas as disciplinas. Mesmo assim, muitos professores e 

funcionários surdos e os ex-alunos que sempre mantiveram o hábito de frequentar a escola, 

propiciaram a formação de um foco de resistência e manutenção da Língua de Sinais.  

Somente em 1957, por iniciativa da diretora Ana Rímoli de Faria Doria e por influência 

da pedagoga Alpia Couto, finalmente a Língua de Sinais foi oficialmente proibida em sala de 

aula. Medidas como o impedimento do contato de alunos mais velhos com os novatos foram 

tomadas, mas nunca o êxito foi pleno e a LIBRAS sobreviveu durante esses anos dentro do atual 

INES (NEIGRAMES, 2019). 

Em depoimento informal, uma professora que atuou naquela época de proibições (que 

durou, aliás, até a década de 1980), afirmou de forma confidencial que os sinais nunca 

desapareceram da escola, sendo feitos por debaixo da própria roupa das crianças ou embaixo 

das carteiras escolares ou ainda em espaços em que não havia fiscalização. 

É evidente, porém, que um tipo de proibição desse tipo gera prejuízos irrecuperáveis 

para uma língua e para uma cultura. Pesquisar as origens da LIBRAS é realmente uma tarefa a 

ser realizada que surpreende todos aqueles que trabalham com a comunidade surda brasileira 

(tão espalhada por este imenso país) a sua homogeneidade linguística.  

Apesar dos "sotaques" regionais, podemos observar apenas algumas variações lexicais 

que não comprometem em nenhum momento sua unidade estrutural. Em 1969, foi feita uma 
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primeira tentativa de registrar a Língua de Sinais falada no Brasil. Eugênio Oates, um 

missionário americano, publica um pequeno dicionário de sinais, Linguagem das mãos, que 

segundo Ferreira Brito (1995), apresenta um índice de aceitação por parte dos surdos de 50% 

dos sinais listados.  

A partir de 1970, quando a filosofia da Comunicação Total e, em seguida, do 

Bilinguismo, firmaram raízes na educação dos surdos brasileiros, atividades e pesquisas 

relativas à LIBRAS têm aumentado enormemente. Em 2001 foi lançado em São Paulo o 

Dicionário Enciclopédico Ilustrado de LIBRAS, em um projeto coordenado pelo Professor 

Doutor (Instituto de Psicologia/USP) Fernando Capovilla e em março de 2002 o Dicionário 

LIBRAS/Português em CD-ROM, trabalho realizado pelo INES/MEC e coordenado pela 

Professora Doutora Tanya Mara Felipe/Pernambuco/FENEIS (FERREIRA BRITO, 1995). 

Nacionalmente, a LIBRAS foi oficializada através da Lei nº 10.436 / 2002, enquanto 

língua dos surdos brasileiros, o que, aliada à aceitação da LIBRAS pelo MEC, irá tornar a 

educação dos surdos e a vida dos surdos cada vez mais fácil. 

 

LIBRAS NO MERCADO DE TRABALHO EM MACEIÓ 

Atualmente o campo de trabalho para quem é deficiente auditivo cresceu bastante, pois 

diversas empresas estão contratando surdos para compor o quadro de colaboradores. 

O que é preocupante ainda é a falta de informação por parte dos gestores e diretores das 

empresas. 

Cogitam-se a ideia de que surdo tem que exercer uma função inferior ao da sua formação 

e que surdo só pode realizar uma única função: auxiliar de serviços gerais. 

Não desmerecendo profissão nenhuma, mas o surdo pode exercer qualquer cargo. Observa-se 

que mesmo com nível superior, as pessoas surdas são impossibilitadas de ocupar uma vaga em 

sua área de estudo por conta do preconceito que impede que as oportunidades sejam dadas. 

Outro problema muito sério é na hora da contratação deste colaborador, será 

indispensável a presença de um tradutor-intérprete e após a contratação oferecer um curso de 

capacitação para os demais colaboradores, inclusive o diretor terá que fazer este curso de 

capacitação, para que todos possam interagir com o novo funcionário. 
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LEVANTAMENTO INTÉRPRETES SURDOS 

 

Não há dados relacionados aos índices de surdos-intérpretes, pois não há condições do 

surdo escutar e traduzir uma aula, embora isso não o impeça de ler um texto e sinalizar para as 

Libras, caso exista um surdo em sala. O que existe são dados relacionados ao quantitativo de 

professores surdos,  

O que vemos muito, hoje, são os surdos se especializando, fazendo cursos superiores e 

crescendo em sua área. Os surdos não gostam de ser intérpretes. 

Percebemos cada vez mais o crescimento de intérpretes ouvintes, são profissionais que 

trabalham traduzindo ou interpretando uma aula, um evento, uma palestra, uma entrevista de 

emprego e até realizando capacitações em empresas. 

 

 

EXPERIÊNCIA DE VIDA DE RENATHA X KARLA  

 

Renatha nasceu surda decorrente de uma transmissão de rubéola ainda no ventre de sua 

mãe. Aos dois anos, depois de muitos exames e médicos, foi diagnosticada com surdez 

profunda. Estudou em escolas normais e foi muito excluída por conta da sua limitação. Não 

compreendia o que os alunos e os professores transmitiam e vice-versa. Nunca aprendeu a ler, 

pois não tinha profissionais capacitados a ensiná-la e só aos 18 anos foi estudar em uma escola 

mista, onde tinham alunos surdos e professores-intérpretes para facilitar a comunicação em sala 

de aula. No entanto, pela sua não alfabetização, as aulas eram cada vez mais difíceis e 

complicadas de compreender.  

Estudou nesta escola até os 22 anos, abandonando-a por conta de sua gravidez. Neste 

momento, entra sua irmã Karla (Pedagoga e pós-graduada em Libras) que se especializou nessa 

área ao acompanhar a dificuldade de sua irmã, que por sinal nem em sua casa tinha 

comunicação, quanto mais fora. Incentivou sua irmã a concluir o ensino-médio através de um 

supletivo, e viajou duas vezes com ela para fazer o exame e receber o certificado de ensino-

médio. Logo após deu apoio imprescindível para que ela fizesse uma faculdade. Atualmente 

Renata estuda Pedagogia em uma faculdade privada na cidade de Maceió/AL em uma 

instituição que a recebeu, dando-lhe total apoio com o auxílio de uma intérprete de Libras. A 

intérprete de LIBRAS é sua irmã que traduz toda a sua aula e a acompanha em sua rotina 

acadêmica e pessoal rumo ao sucesso, derrubando barreiras e superando todos os seus limites. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse artigo teve como proposta apresentar alguns procedimentos importantes durante a 

admissão de um surdo em uma empresa, de modo que esse novo colaborador possa se sentir 

acolhido e motivado a desenvolver seu trabalho da melhor maneira possível dentro da sua área 

de atuação. Ficou evidente que não basta as empresas contratarem a pessoa surda, mas dar todo 

o suporte necessário para que esse funcionário não se sinta isolado, por essa razão a empresa 

além de um intérprete de LIBRAS deve capacitar todo o seu quadro de colaboradores para que 

a comunicação entre ouvintes e surdo(s) possa ocorrer com base no respeito e na inclusão que 

o surdo tem por direito.  
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RESUMO 

O presente trabalho objetivou a inserção da Ciências de Dados e Big Data no contexto escolar, 

assim como, direcionar os recursos tecnológicos nas suas múltiplas dimensões em prol do 

processo aprendizagem dos estudantes. Outrossim, a pesquisa iniciou-se quando visualizou o 

desperdício dos dados armazenados na unidade educativa, bem como, a dificuldade do resgate 

dessas informações. Diante dessa problemática procurou-se através de um questionário buscar 

informações do corpo docente se os mesmos tinham conhecimento dessa área e se ela poderia 

ser inserida na escola, direcionando-a para a aprendizagem. Logo em seguida, procurou ir além 

da coleta e armazenamento desses dados, ou seja, construir uma plataforma, um SIE-Sistema 

de Identificação de Estudante para facilitar a coleta e armazenamento dos dados. O SIE-Sistema 

de Identificação de Estudante, gerar-se-á um QR-CODE, possibilitando a confecção de Crachás, 

Pulseiras e outros artefatos para facilitar a inserção de dados. Com os protótipos em mãos partiu-

se para testá-lo, quando ao entrar na unidade escolar os alunos de posse de um Crachá eram 

recebidos com a leitura do QR-CODE. Dentre tantos benefícios do projeto, encontra-se em 

primeiro lugar a dispensa de volumosos armários com fichas cadastral de alunos, acima de tudo 

uma grande economia de papel e subsequente uma ação ecologicamente correta. No quesito 

praticidade, facilitará a secretária da escola resgatar os dados armazenados apenas com um leitor 

de QR-CODE, não necessitando de longos minutos gastos abrindo e fechando gavetas de 

arquivos, e mais, todas as informações salvas em nuvem possibilitará os pais e responsáveis, 

acesso em tempo real de qualquer local do Planeta através da internet.   

Palavras-chave: Aprendizado no Contexto Escolar. Big Data. Ciências de Dados.   

 

ABSTRACT 

The present work aimed at inserting Data Science and Big Data in the school context, as well 

as directing technological resources in their multiple dimensions in favor of the students' 

learning process. Furthermore, the research started when it visualized the waste of data stored 

in the educational unit, as well as, the difficulty of retrieving this information. In view of this 

problem, a questionnaire was sought to seek information from the faculty if they were aware of 

this area of knowledge and if it could be inserted in the school, directing it to learning. Soon 

after, it sought to go beyond the collection and storage of this data, that is, to build a platform, 

a SIE-Student Identification System to facilitate the collection and storage of data. The SIE-

Student Identification System will generate a QR-CODE, making it possible to make badges, 

bracelets and other artifacts to facilitate data entry. With the prototypes in hand, we set out to 

test it, when upon entering the school unit, students in possession of a badge were received with 

the reading of the QR-CODE. Among the many benefits of the project, first of all, there is the 
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need for bulky lockers with student registration cards, above all a great saving of paper and 

subsequently an ecologically correct action. In terms of practicality, it will make it easier for 

the school secretary to retrieve the data stored only with a QR-CODE reader, not needing long 

minutes spent opening and closing file drawers, and more, all information saved in the cloud 

will enable parents and guardians, real-time access from anywhere on the planet via the internet. 

Keywords: Learning in the School Context. Big data. Data Sciences. 

 

INTRODUÇÃO 

Nunca na História da Humanidade, produziu-se tanta informação como a sociedade atual 

através das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), porém, mediante a essa 

avalanche de dados, impera-se a desinformação e descarte de dados uteis, sobretudo, no 

contexto escolar, acima de tudo, quando está em questão o aprendizado do aluno nas suas 

múltiplas dimensões.  

Estamos presenciando uma sociedade conectada por meio das comunicações existentes 

na sociedade digital, assim como a construção de dados digitais nas múltiplas plataformas (Big 

Data), porquanto, concebe-se, que a desinformação e o uso desses dados acontecem de formas 

superficial, principalmente no contexto escolar. 

Outrossim, na maioria das unidades escolares imperam a desinformação acadêmica, 

acima de tudo, na relação escola, família e aprendizagem dos discentes. Em outras palavras, é 

de suma importância a aplicabilidade dos Ciclos da Ciências de Dados e Big Data, tais como a 

Coleta, Armazenamento, Resgate e Descarte nas múltiplas dimensões nas unidades educativas.   

Partindo desse pressuposto, o presente trabalho objetivou-se fazer uma análise da a 

aplicabilidade da Ciências de Dados e Big Data no contexto escolar, acima de tudo, quando 

está em questão o aprendizado dos estudantes e a coleta das informações, ou seja, até que ponto 

os professores conhecem essa ferramenta e como ela poderá impactar no processo 

aprendizagem de forma positiva.  

Assim, procurou a princípio a aplicação de uma pesquisa na Escola Estadual Prof.ª. Leila 

Mara Avelino no Município de Sumaré-SP, com 21 professores e gestores da Educação Básica, 

através de um Formulário da Microsoft, verificando o conhecimento dos Professores e Gestores 

sobre a usabilidade da Ciências de Dados e Big Data no contexto escolar. 

Em outras palavras, buscando uma compreensão de como a Instituição Educativa 

observada está armazenando a informação e resgatando-as diante das necessidades do 

aprendizado dos estudantes e utilizando-as para ações como planejamento, execução e 

avaliação. 

Após análise prévia dos dados coletados, formulou-se os gráficos, assim como, 

buscando um alinhamento entre as Tecnologias Digitais presente na atualidade e como essas 
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informações diminuiria a distância entre a escola e família/responsável, no aprendizado dos 

discentes.  

Finalizando com o Projeto em si e posteriormente um artigo, direcionou-se para colocar 

a mão na massa, assim como os professores e gestores trabalham o resgate dos dados e 

informações úteis para ao aprendizado dos alunos (evitando armazenamento de fichas de papeis 

em múltiplos armários), um elemento em potencial para que as famílias e os responsáveis 

possam promover um diálogo atualizado e permanente com a escola sobre a aprendizagem dos 

filhos.  

 

REVISÃO DA LITERATURA  

A Ciências de Dados e Big Data já é uma realidade em muitas instituições, sobretudo, 

no espaço empresarial. Seguindo a linha de raciocínio de (Davenport, 2017), uma pesquisa 

realizada no ano de 2013, com leitores da Harvard Business Review, com mil participantes 

sobre o conhecimento do conceito de Big Data, notava que 28% já tinham ouvido falar sobre 

essa ferramenta e a aplicabilidade da mesma no contexto de algumas empresas. 

Durante a vivência de longos anos no contexto escolar, quão concebesse a dificuldade 

de coleta, armazenamento, resgate e descarte de dados em prol do processo de aprendizagem 

dos educandos, resolveu-se através dessa pesquisa buscar informações dos professores sobre o 

conhecimento e contribuição da Ciências de Dados e Big Data no interior da unidade educativa 

e como essa ação ajudaria no processamento dos dados e avaliação dos discentes.  É fato o 

aumento das informações e dados no contexto escolar.  

 

Em inúmeros setores, incluindo a educação, a quantidade de dados resultantes de 

interações humanas com outras pessoas, ferramentas e conteúdos tem aumentado de 
maneira assombrosa nas últimas décadas. Sobre o guarda-chuva da emergente 

Ciências de Dados educacionais, [...] voltada ao desenvolvimento de métodos para 

explorar tipos exclusivos de dados originados em ambientes educacionais e usar esses 

métodos para entender melhor os alunos e os ambientes em que eles aprendem. 

(FILATRO, 2021, p. XV). 

 

Em todo processo escolar, a produção de informações sobre os educandos vem em forma 

de avalanche desestruturados, dificultando a transformação da mesma em conhecimento e 

sucessivamente o entendimento da aprendizagem. 

Não obstante, quando professores, gestores, pais e responsáveis necessitam de 

informações sobre os alunos, nota-se horas de trabalhos da Secretária procurando informações 

úteis para transmiti-las aos pais, outrossim, dificuldade de manipular dados de suma 

importância no processo de aprendizagem. Diante dessa problemática, a implantação da 

Ciências de Dados no ensino aprendizado encontrará um campo fértil na produção de 
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conhecimentos educacionais. Em outras palavras, e seguindo a linha de raciocínio do Big Data 

e a Ciências de Dados, toda informação deve se caracterizar nos 6V- conceber: o Volume, 

Variedade, Veracidade, Valência e Valor. Verifiquem a ilustração abaixo: 

 

Figura ilustrativa-1: Os 6 V da Ciências de Dados e Big Data. 

 
Fonte: Adaptada de ALTINTAS; GUPTA, apud FILATRO, (2021). 

 

Diante dessa situação surgiu a ideia de trazer os conceitos da Ciências de Dados e Big 

Data para o contexto escolar e analisar a aplicabilidade dessa estratégia área escolar facilitando 

a mineração dessas categorias.  

Para (Scaico e Queiroz, 2014) já é visível a aplicabilidade da Big Data em atividades 

relacionadas com o comércio, entretenimento e a comunicação, assim como, a percepção da 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), adentrando o contexto escolar. 

Continuando com a linha de pensamento do estudioso, assim como a aplicação da 

Ciências de Dados e Big Data no processo decisório na educação, é preciso observar quão é 

profícuo esse campo:  

 

No campo educacional, as técnicas relacionadas à big data podem tornar mais eficazes os 
processos de avaliação, feedback e entrega do conteúdo. Essa prática tem gerado a possibilidade 

de capturar muitas informações sobre os estudantes e sobre a sua interação com os conteúdos 
instrucionais, ambientes de aprendizagem e sobre o processo de avaliação, que são difíceis de 
ser coletadas e interpretadas por meio de abordagens tradicionais que não façam uso de 
tecnologias com alto poder de processamento e análise. (Scaico e Queiroz, 2014, 329). 

 

De acordo, Scaico e Queiroz, (2014), a aplicabilidade do conceito de Big Data, 

outrossim, a Ciências de Dados no interior das Instituições educativas, contribuir-se-á, para com 

processamento e análise da enorme quantidade de dados coletado, extraindo conhecimentos 

uteis para a tomada de decisão. 
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Houve um tempo em que a riqueza e o poder em todas as dimensões, estavam 

concentrados nas mãos de poucos, a propriedade da terra gerava determinado status, dividindo 

as classes em aristocratas e pessoas comuns.  

 Com advento da era moderna, as maquinarias juntamente com as fábricas passaram a 

ter mais valores do que as terras. Contudo, no século XXI, os dados e as informações obtidas 

dessas estratégias, irão subestimar as propriedades da terra, assim como, as fábricas/máquinas, 

em outras palavras, o esforço estará fundamentado para controlar o fluxo de dados coletados 

através das tecnologias nas suas múltiplas dimensões. (HARARI, 2018 p. 107). 

Diante dessa situação, trazer para o processo educacional as estratégias da Ciências de 

Dados e Big Data, evitar-se-á em dividir os estudantes em classes diferentes, acima de tudo, as 

escolas disponibilizarão de informações uteis na tomada de decisões quando está em questão o 

aprendizado dos estudantes, evitando o amontoado de papéis e informações erradas em relação 

ao desenvolvimento cognitivo das crianças. 

 

METODOLOGIA 

 

A priori, a pesquisa teve início quando na condição de Professor e Coordenador Geral 

em uma Escola de Período Integral, tive a concepção que a coleta de dados no contexto escolar 

é de suma importância no aprendizado dos estudantes nas dimensões acadêmicas.  

Em outras palavras, a coleta de dados é uma ação didático/pedagógica no processo 

educativo, concebendo as dificuldades, em relação a coleta, armazenamento, resgate dos dados, 

algo de grande valia, quando está em questão a dificuldade de aprendizagem dos discentes. 

Diante da importância da coleta de informações (dados), no contexto escolar procurou-

se saber se os demais profissionais da educação nessa unidade escolar tinham o conhecimento 

da Ciências de Dados e Big Data, e a sua contribuição no processo de aprendizagem quando 

aplicada nas escolas. 

Foi pensando na coleta de informações sobre o conhecimento dos professores sobre a 

Ciências de Dados e Big Data, que se originou as ações teóricas/metodológicas abaixo:  

 

- A princípio buscou-se na internet literaturas sobre a temática Ciências de Dados e a 

Aplicabilidade na educação, principalmente, articulada com a aprendizagem dos estudantes;  

- Após a ação citada acima, aplicou-se um Formulário On-line (Microsoft Forms), para coletar 

informações dos Professores e Gestores sobre o conhecimento da Ciências de Dados e Biga 

Data no contexto escolar e como essa ferramenta contribuiria no aprendizado dos alunos. 
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Diga-se de passagem, os primórdios de uma pesquisa e as metas a serem atingidas, 

devem levar em consideração o contexto em que ela será desenvolvida. Assim, necessita de 

objetivos claros e uma formulação adequada de perguntas aplicadas para um determinado 

público. Dessa forma pensou-se em questões fechadas descritas e ilustradas através dos gráficos 

abaixo para posteriormente analisá-las e discuti-las. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Gráfico-1: Pesquisa com 21 Educadores e Gestores através da Microsoft Forms. 

 

 
Fonte: Acervo próprio. 

 

 

Prosseguindo com os resultados, quando questionado para os educadores se tinham 

conhecimento ou ouvido falar sobre o termo Ciências de Dados e Big Data no contexto 

educacional, concebeu-se que a maioria (Gráfico-1), das respostas estavam alinhadas com o 

não conhecimento, ou seja, indo de acordo com os referenciais teóricos, quando se percebe, a 

ausência ainda dessas estratégias nas escolas.  

Diante dessa situação, encontra-se um campo fértil para a implantação da aplicabilidade 

da Ciências de Dados no contexto escolar em prol do processo aprendizado dos estudantes, 

sobretudo, quando 10 profissionais já tiveram conhecimento da ferramenta, facilitando a 

aplicabilidade na instituição educativa. 
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Gráfico-2: Pesquisa com 21 Educadores e Gestores através da Microsoft Forms. 

 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

O Gráfico- 2 acima deu subsídios para a compreensão do contexto escolar, procurando 

direcionar a pergunta se os educadores já tinham ouvido falar no contexto sobre Ciências de 

Dados e Big Data e ao mesmo fez uso dessa ação. Concebeu-se, que a maioria, 14 professores 

não conheciam e não fizeram uso da ferramenta. Algo relevante na pergunta foi o conhecimento 

de 7 educadores em relação a aplicabilidade da Ciências de Dados e Big Data no interior da 

escola. Quando no contexto da implantação de uma ação têm pessoas que já conhecem a 

ferramenta, parte do pressuposto que ficará mais fácil e viável o desenvolvimento de uma 

proposta, assim, nota-se o grau de relevância da pesquisa.   
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Gráfico-3: Pesquisa com 21 Educadores e Gestores através da Microsoft Forms. 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

A aplicação do Gráfico- 3 objetivou uma coleta de informações qualitativa, alinhando 

a pergunta do questionário com a importância dos dados coletados no contexto escolar e o 

direcionamento desses para o aprendizado dos estudantes. Outrossim, percebeu-se a equipe 

escolar, 20 profissionais estavam em comum acordo, pois as informações produzidas e 

armazenadas na escola referente aos educandos são de fundamental importância na construção 

da aprendizagem.  
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Gráfico-4: Pesquisa com 21 Educadores através da Microsoft Forms. 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

 

Quando se objetiva uma pesquisa, é de grande valia o levantamento de hipóteses, 

metodologia e análise de discussão dos dados coletados. Nessa perspectiva o Gráfico-4 

fundamentou a pesquisa na categoria qualitativa, pois 19 profissionais tiveram a concepção do 

desperdício de dados (informações) na instituição educativa. Assim, as informações estão de 

acordo com os referenciais teóricos. Para FILATRO (2021, p.9): “Na educação, as ações dos 

alunos e docentes geram uma infinidade de dados educacionais”. “[...] os quais quando 

registrados digitalmente podem alimentar desde o planejamento de ações didáticas específicas”. 
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Gráfico-5: Pesquisa com 21 Educadores e Gestores através da Microsoft Forms. 

 

Fonte: Acervo próprio. 

 

Para o fechamento da pesquisa, procurou-se alinhar o conhecimento dos professores 

sobre os cursos de Ciências de Dados e Big Data direcionados para a Educação, essa foi a 

intenção dos dados coletados no Gráfico- 5 acima. Observou-se que a maioria desconhecia 

cursos dessa natureza voltados para a coleta de dados educacionais.   

Após análise dos resultados acima e a coletados de dados referente as concepções que a 

equipe escolar tem sobre a Ciências de Dados e Big Data, inicia-se uma reflexão sobre a 

formulação de uma formação para os profissionais da educação da escola.  

A próxima etapa é sistematizar a Coleta, Armazenamento, Resgate e Descarte de dados 

produzido no interior da sala de aula, facilitando o acompanhamento do aprendizado dos 

educandos através dos Ciclos da Ciências de Dados e Big Data. 

Assim, após a pesquisa e análise dos resultados, possibilitará explorar os dados 

educacionais fabricados na escola direcionando-os para o processo exploratório, alinhado com 

uma abordagem orientada de dados, estruturando-os em conhecimentos uteis na tomada de 

decisão. A ilustração abaixo norteará todo o processo da análise de uma abordagem orientada 

dos dados, quando objetiva explorar os dados e tecer as possíveis correlações na construção do 

conhecimento sólido.  
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Figura-2 ilustrativa: Abordagem Orientada de Dados 

 

Fonte: Adaptada de BALDASSARRE, apud FILATRO, (2021). 

 

Concebe na figura acima que os dados a priori são de fontes primárias, necessitando a 

princípio uma exploração das informações e subsequente traçar as possíveis correlações até 

chegar ao discernimento/conhecimento. O que impera na maioria do contexto escolar é que os 

dados primários muitas vezes passam pela mineração, acreditando na sua fidedignidade, não 

correlacionando-os com o contexto na qual foram produzidos. Diante dessa análise tradicional, 

criam se uma falsa sensação de veracidade no conhecimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando em consideração que o objetivo da pesquisa foi o levantamento de informações 

sobre a aplicação da Ciências de Dados e Big Data no contexto escolar, e posteriormente a 

construção de um Artigo Científico como produto final, acima de tudo analisando a contribuição 

da Ciências de Dados, no contexto escolar, sobretudo, como subsídios na aprendizagem dos 

estudantes, verificou-se a aceitabilidade dos professores de que a coleta de dados, o 

armazenamento e o resgate contribuirão no aprendizado dos educandos. 

Na questão aplicabilidade da Ciências de Dados e Big Data, construiu-se uma 

perspectiva na Unidade Educativa, percebendo que a coleta de dados por ser a saída para 

transformar as informações educacionais em elemento de grande valia na tomada de decisão 

em relação ao processo ensino aprendizagem. Entretanto, a pesquisa necessita de alguns ajustes 

em relação a articulação entre as informações dos estudantes e as experiências dos professores 

quando está em questão os conceitos da Ciências de Dados e Big Data no contexto escolar.  
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Não obstante, os próximos passos estão articulados na busca de subsídios na através da 

formação continuada dos educadores assim como, na área da programação (parcerias) e 

plataformas úteis para unir as ideias da pesquisa e os protótipos desenvolvidos neste projeto, 

pois hoje, sabe-se que muitos softwares já foram desenvolvidos, e contribuirão na coleta de 

informações mais fidedigno, estruturando as informações e transformando-as em 

conhecimentos uteis.  

O grande desafio também é desconstruir a cultura do papel utilizada no contexto escolar. 

Conseguindo essa ação, evitar-se-á a o desperdício de dados nas escolas quando está em questão 

a aprendizagem, além de minimizar os impactos ambientais, visto que a matéria prima do papel 

são as florestas. 

Na questão relevância social, a pesquisa contribuirá para uma análise real dos dados 

produzidos pelos alunos, não criando falsas sensações de aprendizagem, facilitando 

informações seguras aos professores, pais e responsáveis sobre aprendizado dos filhos.  

Enfim, diante dos desafios, considera-se satisfeito com os resultados deste trabalho, 

sobretudo, visto que a Ciências de Dados e Big Data ainda é incipiente no contexto educacional. 

No entanto, a pesquisa e a produção do Artigo, proporcionou a produção de novos 

conhecimentos sobre a inserção da Ciências de Dados e Big Data na Instituição Escolar. O 

momento agora é de buscar parcerias para realmente tirar as ideias da teoria e inseri-las na 

prática.  
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho teórico é a pergunta que com frequência ouve-se o tempo inteiro qual 

é o verdadeiro papel do Gestor pedagógico? Mais do que apaziguar ânimos, resolver problemas 

de emergência e explicar as dificuldades de relacionamento ou aprendizagem dos alunos, seu 

papel é ajudar na formação dos professores. Anteriormente o Gestor pedagógico era visto como 

alguém que pouco sabia da realidade de sala de aula e da instituição e também não era bem 

aceito pelos professores e como alguém pouco confiável para dividir experiências.Outra 

imagem construída para o Gestor é o de faz - tudo. Engolido pelo cotidiano, não consegue 

construir uma experiência no campo pedagógico. Em algumas poucas ocasiões ele explica as 

causas de agressividade de uma criança ou as dificuldades de aprendizagem de uma turma. 

Atualmente sua função se resume em organizar eventos, orientar os pais sobre aprendizagem 

dos filhos e informar a comunidade sobre feitos da escola.Todos esses pontos são poucos, o 

Gestor pedagógico se faz mais necessário, pois professores e alunos não se bastam. É necessário 

construir historias institucionais, isso nos torna humano. Esse é o sentido de ser um bom Gestor 

pedagógico e de um processo de aprendizagem e de desenvolvimento tão complexos com os 

que temos nas escolas. 

Palavras- Chave: Gestor. Práticas e  atribuições. 

 

ABSTRACT 

The objective of this theoretical work is the question that is frequently heard all the time, what 

is the true role of the Pedagogical Manager? More than calming tempers, solving emergency 

problems and explaining students' relationship or learning difficulties, their role is to help train 

teachers. Previously, the Pedagogical Manager was seen as someone who knew little about the 

reality of the classroom and the institution and was also not well accepted by the professors and 

as someone who was unreliable to share experiences. Another image built for the Manager is 

that of doing everything. Swallowed by everyday life, he cannot build an experience in the 

pedagogical field. On a few occasions he explains the causes of a child's aggression or the 

learning difficulties of a class. Currently, its role is limited to organizing events, guiding parents 

about their children's learning and informing the community about the school's achievements. 

All these points are few, the Pedagogical Manager is more necessary, as teachers and students 

are not enough. It is necessary to build institutional histories, that makes us human. This is the 

meaning of being a good pedagogical manager and of a learning and development process as 

complex as those we have in schools. 

Keywords: Manager. Practices and assignments. 
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INTRODUÇÃO  

O gestor pedagógico tem como papel primordial subsidiar e organizar a reflexão dos 

professores sobre as razões que justificam suas opções pedagógicas e suas dificuldades ao 

realizar seu trabalho, assim favorecendo e proporcionando ao professor a plena consciência 

sobre suas ações, atitudes e conhecimentos no âmbito escolar. Ao estimular o professor o gestor 

pedagógico esta proporcionando condições de desenvolvimento profissional aos participantes 

e tornando-os autores de suas próprias praticas.  

Essa conscientização não é de fácil aceitação,  pois ela nos remete a nossa prática e 

com isso nós podemos identificar nossas falhas e isto não nos agrada. O trabalho proposto acima 

torna-nos solidários e não isolados colocando – nos assim em conflito com outras ideias. 

Como não há fórmulas prontas, este processo de formação e articulação se torna de 

difícil aceitação, pois é preciso criar soluções adequadas a cada realidade e também mudar 

prática de ensino não e apenas uma mudança técnica, e sim uma mudança de reconhecer limites 

e deficiências no próprio trabalho.Como já foi dito acima reconhecer que falhamos ou que nosso 

processo de ensino não é o mais adequado não  nos parece aceitável. 

Mudar a nossa prática significa alterar valores e hábitos que caracterizam de tal modo 

nossas ações e atitudes que constituem parte importante de nossa identidade pessoal e 

profissional, significa enfrentar e participar do conflito entre os participantes: professores/ pais/ 

alunos/ sistema escolar; enfim significa empreender mudanças em toda a cultura organizacional. 

Essas dificuldades por parte da escola se tornam compreensíveis, pois temos receio de 

expor nossa prática e de nossos alunos não alcançarem os resultados desejados. 

Esse trabalho torna-se ainda mais difícil porque constitui uma pratica nova em nossa 

instituição escolar, sobre a qual não há experiência acumulada em nosso meio e para qual muitos 

professores não se sentem preparados. Daí nossa necessidade de cobrar propostas e soluções 

prontas do professor - gestor. 

Por sua vez o gestor – pedagógico encontra vários obstáculos para desenvolver seu 

trabalho. Ele e engolido pelas atividades diárias e urgências do cotidiano escolar. Enquanto 

figura nova na estrutura escolar o mesmo não encontra espaço e credibilidade para desenvolver 

suas praticas. O gestor ainda encontra forte resistência por parte dos professores e do grupo 
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Gestor. Com poucos parceiros e frequentemente sem nenhum apoio na unidade escolar, precisa 

vencer seus medos, suas inseguranças, seu isolamento para conquistar seu espaço. 

Outro ponto relevante para mudança de pratica é um espaço para os professores 

exporem suas ideias e construírem sua qualificação profissional. Não podemos deixar de incluir 

também um espaço coletivo e formador para o gestor – pedagógico. 

Defende-se a formação continua do professor seja feito na escola em que atua e não 

constantemente em outros lugares. Quando se trabalha fora da escola perde-se a participação de 

vários membros da escola, mas também se tem uma grande riqueza pois ao se deslocar do 

próprio trabalho percebe-se sob a ótica de outras leituras pode ter efeito muito satisfatório na 

avaliação que o educador faz do seu trabalho e do trabalho dos colegas. 

Tem se encontrado com frequência a ocorrência do desenvolvimento profissional do 

educador no âmbito escolar, sob a coordenação do diretor, gestor pedagógico e dos próprios 

colegas – professores -. Mostra se também que este mesmo grupo pode facilitar ou ate dificultar 

a implantação de projetos de formação continuada. 

Seria ideal que as escolas investissem na formação de professores, contratando-os para 

desenvolver suas tarefas mais conhecidas como ministrar aulas, participar de reuniões de pais, 

elaborarem avaliações e atividades dentre outras, mas proporcionassem aos docentes um tempo 

para pesquisa, como as universidades proporcionam. Assim teríamos pesquisas e projetos sendo 

desenvolvidos em varias áreas, nos proporcionando um vasto leque de opções para possíveis 

problemas. 

Para obtermos uma formação continuada bem sucedida é preciso os educadores sejam 

valorizados, respeitados e ouvidos; é necessário também que o saber advindo de sua experiência 

seja valorizado e não apenas ouvir e delicadamente descartar a vivencia compartilhada e por 

fim cabe ao gestor criar situações em que os professores possam identificar em qual prática seus 

métodos e ações se encaixam para assim poder analisar e criticar suas próprias prática. Através 

desses passos a formação continuada é percebida como algo inerente ao trabalho educativo que 

a escola realiza. 

Para que a formação continuada seja alcançada com êxito é necessário que a escola 

ofereça aos educadores elementos para que desenvolva, aprimorem uma percepção crítica da 

sociedade, posicionando-se e apresentando propostas que hajam coerentemente com suas 

crenças e intenções.  
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O crescimento intelectual e profissional do professor só pode ser trabalhado e evoluído 

se o mesmo assim desejar, não adianta oferecer condições e suporte para a formação continuada 

do educador se o mesmo não almejar o crescimento oferecido. Há também a importância de 

proporcionar uma formação continuada de qualidade, pois quando se oferece uma formação 

sem uma boa base, sem referenciais é difícil convencer os professores a observar suas praticas 

de ensino e se assim ser preciso mudá-la. 

A discussão sobre formação docente ë antiga, pois muito se discutido sobre sua pratica, 

mas se torna atual, pois somente nos últimos anos tem se discutido sobre sua influencia na 

qualidade de ensino. Tanto se fala da formação do professor, mas que questões queremos 

alcançar?Que formação querermos obter dos docentes? Dentre outras perguntas sobre formação 

do professor podemos destacar algumas: Formar em relação a quê? Que dimensões contém a 

formação de um professor? Se a formação se dá em diferentes dimensões, temos que pensar em 

quais dimensões podemos considerar fundamentais? Pensaremos sobre as dimensões possíveis 

de formar: A dimensão técnico-científica: não há divergências quanto à necessidade de se 

formar professores do ponto de vista técnico - cientifico relacionados a sua área. Há 

divergências nas constantes atualizações acerca das mudanças dos conceitos, este tem que ser 

amplo para assim o professor ter condições de desenvolver, flexibilizar e ampliar seus 

conhecimentos no campo conceitual.  

A dimensão da formação continuada: se o profissional se formar e não buscar se 

atualizar se tornara ultrapassado, perdendo assim o seu conhecimento, senso critico e perdera 

sua habilidade de busca. Tem que se entender que o processo de formação continuada é 

complexo e exige pesquisas, não é um processo de fácil aceitação e de fácil execução.  

Dimensão do trabalho coletivo e da construção coletiva do projeto pedagógico: a cada 

dia mais claro que não se obtém resultados positivos com o trabalho isolado, é necessário que 

os professores, alunos, diretores e GESTORes pedagógicos desenvolvam suas atividades juntos 

e que tenham uma linha que os norteiam. Esse trabalho não e espontâneo e nasce sim de um 

processo de formação intencional. 

A dimensão dos saberes para ensinar: esta dimensão abrange vários conhecimentos. 

Podemos citar o conhecimento produzido pelo professor sobre o aluno, sobre finalidades e 

utilização dos processos didáticos, sobre objetivos educacionais e seus compromissos como 

cidadão e profissional. 
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A dimensão crítico social: perceber as ações que realiza, avaliá-las e modificá-las se 

necessário são questões fundamentais e sensíveis na formação do professor, que exigem do 

formador e do formando disponibilidade e compromisso. 

A dimensão avaliativa: necessário que o professor observe, analise e obtenhas 

resultados de sua prática, assim o mesmo poderá identificar o que pode ser melhorado ou o que 

pode dar continuidade. 

 

DEFINIÇÕES DE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

O trabalho coletivo do gestor Pedagógico deve-se refletir sobre o trabalho coletivo na 

escola como ação preventiva, no que concerne a atuação do mesmo junto ao grupo de 

professores. Em várias pesquisas na área de educação pode-se perceber que em algumas 

situações relativas a professores e alunos, que poderiam ser bem mais encaminhadas caso 

houvesse uma prática permanente de formação do coletivo da escola que tivesse foco uma 

atuação do gestor voltada à prevenção dessas questões. É claro que não é possível prever as 

ocorrências cotidianas em um espaço complexo como a escola, assim como não se pode nem 

se deve controlar as manifestações singulares das pessoas que dele tomam parte e não é disso 

que se trata no presente texto. Contudo, há muito que se pode prever para agir de maneira a 

minimizar seus efeitos na escola. Por exemplo, sabemos o quanto o atual contexto em que 

vivemos promove um stress excessivo nos profissionais que atuam na escola, o que resultam 

em um desequilíbrio emocional de professores e alunos, ou mesmo doenças, envolvendo 

aspectos físicos e emocionais dos atores da escola. Como atuar de maneira a minimizar os 

efeitos de situações conflituosas e complexas que envolvem aluno professores ou Gestores? 

A seguir, algumas das razões pelas quais se acredita que o trabalho pedagógico não só 

do gestor, mas de todo o coletivo da escola; pode-se constituir em suporte e guia para práticas 

pedagógicas mais afetivas e humanas, que promovem não só o ensino e a aprendizagem, mas 

também o desenvolvimento das pessoas que delas participam.  

 O SIGNIFICADO DO TRABALHO COLETIVO NA ESCOLA 

Segundo Placco (2010) a ação conjunta com educadores que se dedicam à coordenação 

pedagógico-educacional, supervisão ou administração escolar caracteriza a gestão escolar e é 

vital nas escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.  

Trabalhando em parceria, os Gestores escolares se tornam mais capazes de articular o 

grupo de professores, para que esse grupo e cada um dos professores se mobilize e se 

comprometa com a melhoria do trabalho pedagógico da escola. Nessa parceria novos 
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significados são atribuídos a prática educativa da escola e á pratica pedagógica dos 

professores, e ao mesmo tempo é suscitada a participação dos professores em um 

processo formativo contínuo, com o desenvolvimento e ampliação da consciência de 

todos os atores educativos da escola sobre seus compromissos como educadores: a 

melhoria do trabalho pedagógico.  
 

 

PREVENÇÃO, VULNERABILIDADE E REDUÇÃO DE DANOS 

Segundo Tavares de Lima (2008) e Sodelli (2006), os conceitos de educação preventiva 

e educação propriamente dita são bastante próximos entre si. Na realidade, consideramos que a 

prevenção faz parte do papel da educação, porque entendemos, como eles, a educação voltada 

para a formação e o desenvolvimento dos sujeitos, como forma de preparação para que esses 

sujeitos possam fazer escolhas mais conscientes e menos danosas.  

A prevenção envolve fatores ligados à situação social, econômica, educacional e cultural 

das pessoas. Assim, as crenças e os valores, aspectos emocionais e psicológicos, projetam de 

vida, situação legal e jurídica do país em que cada pessoa se encontra, além das condições de 

acesso aos serviços de educação e saúde, deve ser levado em conta quando nos propomos a 

educar. Considerando-se essa complexidade, caberia perguntar se e por que a escola deveria 

assumir esse papel.  

A educação preventiva está muito mais relacionada às pessoas e às características do ser 

humano do que a temas como drogas, AIDS ou violência costumeiramente associados à idéia 

de prevenção. Esses aspectos são forte argumentos para que pensemos na escola como função 

a ser cumprida, gerida e implantada por educadores. A educação preventiva se caracteriza pela 

ênfase na relação dialógica entre educador e a criança, pela utilização dos preceitos da redução 

de danos e pela ação interventiva junto as crianças e aos jovens, considerando-se seus níveis de 

vulnerabilidade.  

Dessa perspectiva, fica claro que o educador precisa estabelecer aproximação entre o 

papel de educar e o papel de prevenir, o que nos leva a afirmar que a atuação do gestor 

pedagógico e a formação de professores devem partir do pressuposto de que a prevenção é 

também papel dos educadores, na direção de possibilitar o desenvolvimento e a formação dos 

alunos para escolhas mais conscienes (PLACCO et al., 2006ª; SODELLIE, 2006, TAVARES 

DE LIMA, 2008). Se a prevenção ocorrer nesses moldes muito provavelmente haverá redução 

de danos na formação e no desenvolvimento de crianças e jovens, isto é, muitas dificuldades 

decorrentes de opção danosas e inadequadas serão diminuídas decorrentes de opção danosas e 

inadequadas serão diminuídas minizadas e até mesmo evitadas.  
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TRABALHO COLETIVO COMO PREVENÇÃO 

Após, todas as estratégias utilizadas verificar-se que PLACCO (2010), possui uma 

visão especial sobre o tema abordado: 

O sujeito se constitui na relação com outros, em um movimento permanente e 

constante, em que o outro vai revelando o que somos, via interação. O GESTOR deve 

fazer a mediação dessa relação, oferecendo oportunidades de expressão aos sujeitos 

singulares que constituem o coletivo, sempre via trabalho, ou seja, mantendo os 

objetos pautados no projeto coletivo como norteador do trabalho com os professores.  

 

Será nesse processo que o gestor poderá ler o grupo, identificando os conteúdos latentes 

que atuam no modo de ser e fazer de cada um. A identificação desses conteúdos, tais como: 

necessidade, desejo angustia, etc. é que permitirá planejar um trabalho que tem a prevenção 

como foco. Logo, ainda que a intervenção seja fundamental no trabalho do gestor, seu olhar 

prospectivo, que identifica os objetivos a serem alcançados pelo coletivo da escola e o momento 

em que se encontra cada um dos sujeitos desse coletivo, é crucial para que avance e se 

conquistem melhores resultados no processo educativo.  

 

TRABALHO DO GESTOR PEDAGÓGICO NESSA PREVENÇÃO 

Mas como realizar um trabalho que tome a prevenção como um de seus objetivos? O 

gestor pedagógico deverá garantir a interlocução permanente e constante com o grupo; observar 

as ações e condutas de cada sujeito no cotidiano; ter clareza sobre o tempo e o movimento de 

cada um, ou seja, os diferentes ritmos que são privados e singulares; buscar integrar a proposta 

de formação desse coletivo com a realidade da escola e as condições de trabalho dos docentes; 

valorizar a formação continuada na própria escola; incentivar as praticas curriculares 

inovadoras; estabelecer parcerias com o professor; propiciar situações desafiadoras a alunos e 

professores e investir em sua própria formação.  

Sintetizando, algumas dimensões a serem trabalhadas como os professores, pelo GESTOR são; 

● Competências pessoais- autoconhecimento, valores, capacidade de tomar decisões e de 

resolver problemas, definições de metas;  

● Competências sociais-crenças em seus valores e metas, firmeza, resistência à pressão dos 

grupos de pares; 

● Conhecimento-do conteúdo da matéria a ser ensinada, dos aspectos do desenvolvimento e 

da aprendizagem, das questões que envolvem os valores, a ética, a cidadania, os aspectos 
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afetivos etc. 

  

Segundo, Piaget, a aprendizagem é um processo de desenvolvimento intelectual, que se 

dá por meio de estrutura de pensamento e está estritamente relacionada à ação do sujeito sobre 

o meio, partindo do princípio de interação de Vygotsky, e acontece em etapas.  

Assim, a aprendizagem não parte do zero, mas de esquemas anteriores. O conhecimento 

é adquirido por aprendizagem no sentido estrito é o resultado de uma organização dos esquemas 

que o sujeito adquiriu na aprendizagem no sentido amplo, ou seja, no seu desenvolvimento.  

 

DISCUSSÕES  

O coordenador Pedagógico do século XXI tem pela frente um novo modelo de trabalho, 

onde as tarefas de ordem burocráticas, organizacional e disciplinar andam lado-a-lado com as 

suas reais tarefas e compromissos pedagógicos.  

Ao ter a coragem de assumir esse cargo, dentro do atual contexto educacional, o 

coordenador deve atentar-se ao enfrentamento de vários problemas diários, incluindo a sua 

própria formação sem que o desanimo e o comodismo tomem conta da sua prática educacional 

e não interfira no andamento de suas reais competências e atribuições.  

A necessidade desse profissional é indispensável, já que essa figura educacional tem o 

compromisso de promover necessidades significativas na vida de todos, que possuem 

compromisso com uma educação de qualidade, fornecendo também vínculos indispensáveis 

para o processo de ensino- aprendizagem.  

Portanto, o coordenador pedagógico é indispensável no espaço escolar, todas as vezes 

que procura integrar os atores envolvidos na comunidade escolar, mantendo habilidades em 

trabalhar com as diferenças, valorizando os profissionais ao se redor e mantendo as relações 

interpessoais com qualidade, construindo assim, um futuro melhor para todos os educando 

envolvidos no universo educacional.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho se propôs a estudar o verdadeiro papel do gestor pedagógico no século 

XXI e os seus principais desafios. Após observações realizadas durante todo o curso de 

pedagogia e em especial no período de estágio pude  verificar que a atuação do gestor 

pedagógico favorece a melhoria da qualidade do ensino. Observamos que o gestor promove a 

aprendizagem na escola onde trabalha através. 

Compreende-se então que o gestor pedagógico realiza um trabalho importante, pois ele 

é um elo entre todos os segmentos da escola, atuando de forma a promover sempre a 

aprendizagem. O diretor e o gestor não dão ordem sozinhos, os professores têm uma relação 

amigável com pais e alunos, os funcionários agem como parceiros: todos participam tendo como 

foco a aprendizagem. Entretanto, estas relações não acontecem de forma linear, os conflitos e 

contradições existem, porém são administrados de forma democrática. Respeitando as 

diferenças individuais.  

A confirmação da necessidade do gestor pedagógico que atua enquanto mobilizador e 

articulador de diferentes segmentos para a consecução de uma escola de qualidade, fruto da 

ousadia da coletividade dos atores escolares. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho teórico é abordar a importância do Gestor Pedagógico na Inclusão 

Escolar efetiva dentro de um processo de aprendizagem e do desenvolvimento dos alunos com 

necessidades especiais. O papel inclusivo hoje mantido nas escolas não atende a tal necessidade, 

deixando esses alunos a mercê de um processo de cidadania que excluem ou desfavorece essa 

classe de estudantes que aprendem de maneira diferente e com excelência. Em frente a tantas 

informações faz-se necessário conhecer a organização escolar e o processo de aprendizagem 

para que os mesmos caminhem em uma mesma direção e juntos. 

Palavras- Chave: Gestor Pedagógico. Inclusão Escolar. Gestão. 

 

ABSTRACT 

The aim of this theoretical work is to address the importance of the Pedagogical Manager in 

effective School Inclusion within a process of learning and development of students with special 

needs. The inclusive role maintained in schools today does not meet this need, leaving these 

students at the mercy of a citizenship process that excludes or disadvantages this class of 

students who learn differently and with excellence. Faced with so much information, it is 

necessary to know the school organization and the learning process so that they walk in the 

same direction and together. 

Keywords: Pedagogical Manager. School inclusion. Management. 

 

INTRODUÇÃO  

O Gestor pedagógico tem como papel primordial subsidiar e organizar a reflexão dos 

professores sobre as razões que justificam suas opções pedagógicas e suas dificuldades ao 

realizar seu trabalho dentro do contexto da Educação Inclusiva, assim favorecendo e 

proporcionando ao professor a plena consciência sobre suas ações, atitudes e conhecimentos no 

âmbito escolar. Ao estimular o professor o Gestor Pedagógico esta proporcionando condições 

de desenvolvimento profissional aos participantes e tornando-os autores de suas próprias 
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práticas. Essa conscientização não é de fácil aceitação, pois ela remete a prática e com isso 

pode-se identificar as falhas e isto não os agrada. O trabalho proposto acima torna-os solidários 

e não isolados colocando-os assim em conflito com outras ideias. 

Como não há fórmulas prontas, este processo de formação e articulação dentro da 

Educação Inclusiva do século XXI, torna-se de difícil aceitação, pois é preciso criar soluções 

adequadas a cada realidade e também mudar prática de ensino não e apenas uma mudança 

técnica, e sim uma mudança de reconhecer limites e deficiências no próprio trabalho e nas 

políticas públicas. Como já foi dito acima reconhecer que existem falhas ou que o processo de 

ensino não é o mais adequado não parecendo aceitável a realidade escolar. 

O Gestor Pedagógico apresenta uma grande importância na Educação Inclusiva, onde a 

mesma veem ocorrendo das mais diversas formas, sendo necessário que esse profissional 

busque uma atuação baseada na diversidade em consequência da liderança que exerce, pois 

todos ao seu redor estarão seguindo as suas orientações e os seus padrões estabelecidos. Sabe-

se que o novo causa medo, preocupações e receios, onde o verdadeiro Gestor deverá estar atento 

e incentivando todos os envolvidos para a busca de uma nova prática escolar inovadora. Uma 

escola inclusiva é uma orientação do MEC desde 2004, onde ele chama a atenção quanto ao 

suporte necessário aos educadores e gestores. 

É importante que o procedimento de acesso ao sistema de suporte disponível seja 

regulamentado pela escola, para evitar que o professor tenha que buscar ajuda apenas por 

iniciativa pessoa. A busca por inciativa pessoa sobrecarrega o professor e deixa sem suporte 

o professor que não tem essa iniciativa. No primeiro caso, se fortalece a cultura de que a 

busca de soluções para problemas no ensino não é responsabilidade da gestão da escola, 

enquanto que no segundo, penaliza o processo de aprendizagem e o alcance dos objetivos 

reais da educação. MEC (2004 P. 23). 
 

 

Mudar a prática significa alterar valores e hábitos que caracterizam de tal modo ações e 

atitudes que constituem parte importante de uma identidade pessoal e profissional, significa 

enfrentar e participar do conflito entre os participantes: professores/ pais/ alunos/ sistema 

escolar; enfim significa empreender mudanças em toda a cultura organizacional para atender 

uma demanda de alunos especiais em classes Inclusivas. 

Essas dificuldades por parte da escola se tornam compreensíveis, pois terão o receio de 

expor suas práticas e seus alunos não alcançarem os resultados desejados. 

Esse trabalho torna-se ainda mais difícil porque constitui uma pratica nova em cada 

instituição escolar, sobre a qual não há experiência acumulada em um meio e para qual muitos 
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professores não se sentem preparados para receber um aluno com necessidades especiais. Daí a 

necessidade de cobrar propostas e soluções prontas do professor - gestor. 

Por sua vez o Gestor Pedagógico encontra vários obstáculos para desenvolver seu 

trabalho. Ele é engolido pelas atividades diárias e urgências do cotidiano escolar. Enquanto 

figura nova na estrutura escolar o mesmo não encontra espaço e credibilidade para desenvolver 

suas práticas. O gestor ainda encontra forte resistência por parte dos professores e da 

comunidade escolar. Com poucos parceiros e frequentemente sem nenhum apoio na unidade 

escolar, precisa vencer seus medos, suas inseguranças, seu isolamento para conquistar seu 

espaço. 

Outro ponto relevante para mudança da pratica é um espaço para os professores exporem 

suas ideias e construírem sua qualificação profissional, pois na Educação Inclusiva se faz 

necessário uma educação continuada de todos os envolvidos no processo de ensino-

aprendizado. Não deixando de incluir também um espaço coletivo e formador para o Gestor 

Pedagógico. 

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

Defende-se a formação continua do professor que atua na Educação Inclusiva que seja 

feito na escola em que leciona e não constantemente em outros lugares. Quando se trabalha fora 

da escola perde-se a participação de vários membros daquela comunidade escolar, mas também 

se tem uma grande riqueza, pois ao se deslocar do próprio trabalho percebe-se sob a ótica de 

outras leituras pode ter efeito muito satisfatório na avaliação que o educador faz do seu trabalho 

e do trabalho dos colegas. 

Tem-se encontrado com frequência a ocorrência do desenvolvimento profissional do 

educador no âmbito escolar, sob a coordenação do diretor, gestor pedagógico e dos próprios 

colegas professores. Mostra-se também que este mesmo o grupo pode facilitar ou até dificultar 

a implantação de projetos de formação continuada para o atendimento aos alunos com 

necessidades especiais. 

Seria ideal que as escolas investissem na formação de professores, que trabalham 

diretamente com as classes de alunos especiais, contratando-os para desenvolver suas tarefas 

mais conhecidas como ministrar aulas, participar de reuniões de pais, elaborarem avaliações e 

atividades dentre outras, mas proporcionassem aos docentes um tempo para pesquisa, como as 

universidades proporcionam. Assim teriam pesquisas e projetos sendo desenvolvidos em várias 
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áreas, proporcionando um vasto leque de opções para possíveis problemas no momento da 

chegada de um aluno especial naquela comunidade escolar. 

Para obter uma formação continuada bem sucedida é preciso que os educadores sejam 

valorizados, respeitados e ouvidos; é necessário também que o saber advindo de sua experiência 

seja valorizado e não apenas ouvir e delicadamente descartar a vivencia compartilhada e por 

fim cabe ao Gestor Pedagógico criar situações em que os professores possam identificar em 

qual prática seus métodos e ações se encaixam para assim, poder analisar e criticar suas próprias 

práticas. Através desses passos a formação continuada é percebida como algo inerente ao 

trabalho educativo que a escola realiza. 

Para que a formação continuada, dentro da proposta da Educação Inclusiva, seja 

alcançada com êxito é necessário que a escola ofereça aos educadores elementos para que 

desenvolva, aprimorem uma percepção crítica da sociedade, posicionando-se e apresentando 

propostas que hajam coerentemente com suas crenças e intenções.  

O crescimento intelectual e profissional do professor só pode ser trabalhado e evoluído 

se o mesmo assim desejar, não adianta oferecer condições e suporte para a formação continuada 

do educador se o mesmo não almejar o crescimento oferecido. Há também a importância de 

proporcionar uma formação continuada de qualidade, pois quando se oferece uma formação 

sem uma boa base, sem referenciais é difícil convencer os professores a observar suas práticas 

de ensino e se assim ser preciso mudá-la. 

A discussão sobre formação docente é antiga, ainda mais no momento em que a 

Educação Inclusiva está em voga em todas as comunidades escolares, pois muito tem-se 

discutido sobre sua prática, mas se torna atual, pois somente nos últimos a influência na 

qualidade de ensino. Tanto se fala da formação do professor, mas que questões querem 

alcançar? Que formação quererem obter dos docentes? Dentre outras perguntas sobre formação 

do professor podemos destacar algumas: Formar em relação a quê? Que dimensões contém a 

formação de um professor? Se a formação se dá em diferentes dimensões, temos que pensar em 

quais dimensões pode-se considerar fundamentais? Pensando sobre as dimensões possíveis de 

formar: A dimensão técnico-científica: não há divergências quanto à necessidade de se formar 

professores do ponto de vista técnico - científico relacionados a sua área. Há divergências nas 

constantes atualizações acerca das mudanças dos conceitos, este tem que ser amplo para assim 

o professor ter condições de desenvolver, flexibilizar e ampliar seus conhecimentos no campo 

conceitual.  
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A dimensão da formação continuada inclusiva: se o profissional se formar e não buscar 

atualizar-se tornará ultrapassado, perdendo assim o seu conhecimento, senso crítico e perderá 

sua habilidade de busca. Tem que se entender que o processo de formação continuada é 

complexo e exige pesquisas, não é um processo de fácil aceitação e de fácil execução em 

especial na área de educação Inclusiva, onde os avanços acontecem a todos os momentos.  

Dimensão do trabalho coletivo e da construção coletiva do projeto pedagógico: a cada 

dia mais claro que não se obtém resultados positivos com o trabalho isolado, é necessário que 

os professores, alunos, diretores e Gestores Pedagógicos desenvolvam suas atividades juntos e 

que tenham uma linha que os norteiam. Esse trabalho não é espontâneo e nasce sim de um 

processo de formação intencional. 

A dimensão dos saberes para ensinar: esta dimensão abrange vários conhecimentos. 

Pode-se citar o conhecimento produzido pelo professor sobre o aluno da classe especial, sobre 

finalidades e utilização dos processos didáticos, sobre objetivos educacionais e seus 

compromissos como cidadão e profissional. 

A dimensão crítico social: perceber as ações que realiza, avaliá-las e modificá-las se 

necessário são questões fundamentais e sensíveis na formação do professor Inclusivo, que 

exigem do formador e do formando disponibilidade e compromisso. 

A dimensão avaliativa: necessário que o professor observe, analise e obtenha resultados 

de sua prática, assim o mesmo poderá identificar o que pode ser melhorado ou o que pode dar 

continuidade dentro da imensidão da Educação Inclusiva. 

A cada ano existe um crescimento da inclusão de pessoas com necessidades especiais 

ao contexto escolar e o processo de renovação dessa prática deveria ser baseada em uma 

incessante busca pelo conhecimento dentro do contexto desse assunto, faz-se necessário a busca 

pela inclusão de toda a comunidade escolar de gestores, professores, pais e alunos, através das 

atitudes do gestor, onde toda a equipe espelhará nas suas decisões e juntos desenvolverão uma 

escola inclusiva de qualidade.  

 

A INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E A DEFINIÇÕES 

DE DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM  

O trabalho coletivo do Gestor Pedagógico deve-se refletir sobre o trabalho coletivo na 

escola como ação preventiva, no que concerne a atuação do mesmo junto ao grupo de 

professores de classes especiais inclusivas. Em várias pesquisas na área de educação pode-se 

perceber que em algumas situações relativas a professores e alunos, que poderiam ser bem mais 
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encaminhadas houvessem uma prática permanente de formação do coletivo da escola que 

tivesse foco uma atuação do gestor voltada à prevenção de problemas durante o planejamento 

pedagógico de classes especiais. É claro que não é possível prever as ocorrências cotidianas em 

um espaço complexo como a escola, assim como não se pode nem se deve controlar as 

manifestações singulares das pessoas que dele tomam parte e não é disso que se trata no presente 

texto. Contudo, há muito que se pode prever para agir de maneira a minimizar seus efeitos na 

escola. Por exemplo, sabemos o quanto o atual contexto em que vivemos promove um stress 

excessivo nos profissionais que atuam na escola, o que resultam em um desequilíbrio emocional 

de professores e alunos, ou mesmo doenças, envolvendo aspectos físicos e emocionais dos 

atores da escola.  

Em todo o processo de uma verdadeira Inclusão Escolar deve-se perceber e sinalizar que 

o sucesso implicar-se-á na mudança da perspectiva educacional, onde não limitará apenas aos 

alunos com necessidades especiais a aos que apresentam dificuldades de aprender, mas a todos 

os demais envolvidos na comunidade. Existe uma preocupação muito grande dos educadores 

inclusivos, pois a maioria dos fracassos escolares são dos alunos que veem do ensino especial. 

Já o direito à diferença nas escolas é um problemas grande, porque o sistema excludente, 

normativo, eletistas, com suas medidas e mecanismos de produção de identidade e da diferença. 

Quando a igualdade torna-se referência o que se vê é o rotulamento dessas crianças e 

adolescentes com necessidades especiais. Um grande desafio a ser enfrentado por toda a 

sociedade é redimensionar o papel, que antes era restrito ao atendimento direto dos educandos 

com necessidades especiais, para se construir, cada vez mais, um sistema que abranja a 

educação especial em todos os contextos escolares, significando que a educação será concebida 

como um conjunto de recursos que a escola deverá ter a sua disposição para atender com 

qualidade e diversidade um maior número de estudantes especiais. Segundo Coll, Palácios e 

Marchesi (1995, p. 324) “A igualdade entendida como diversidade, como desenvolvimento das 

potencialidades educacionais através de uma oferta múltiplo, pressupõe uma escolha decidida 

da inclusão escolar”. O Gestor Pedagógico no momento que percebe que o desenvolvimento de 

alunos com necessidades especiais ocorre mediante alternativas distintas, onde a importância 

de desenvolver a aprendizagem adaptando seus conhecimentos em suas ações educacionais, 

para que assim, os conhecimentos desses alunos se tornem idênticos e com o mesmo grau de 

todos os alunos. Já para Nóvoa (2006) a qualificação do gestor e de professores, se constitui 

numa forma de fortalecimento da qualidade do atendimento aos alunos no seu conjunto e da 

crença dos professores de que podem construir novas alternativas. 
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O SIGNIFICADO DO TRABALHO COLETIVO NA ESCOLA EM FRENTE A 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

A educação Inclusiva anda junto com o trabalho coletivo de todos os membros da 

comunidade escolar, onde a escola é um espaço aberto a qualquer tipo de aluno, seja ele com 

todas as faculdades mentais preservadas, ou seja, aquele com qualquer tipo de transtorno. No 

entanto, a escola que conhecemos não foi criada com o intuito de acolher a Educação Inclusiva, 

mas sim foi criada com objetivos específicos de acolher uma parcela da população considerada, 

por questões sociais e políticas merecedoras. 

O trabalho docente faz-se necessário e primordial para que toda a escola possua uma 

aceitação da nova realidade da educação, onde todos vivam juntos e incluídos em um ambiente 

harmonioso e sem preconceitos, fazendo assim com que as crianças especiais tenham a 

oportunidade de compartilhar com a sociedade suas características e seus desenvolvimentos.   

Segundo Placco (2010) a ação conjunta com educadores que se dedicam à inclusão 

pedagógico-educacional, supervisão ou administração escolar caracteriza a gestão escolar e é 

vital nas escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio.  

Trabalhando em parceria, os Gestores escolares se tornam mais capazes de articular o 

grupo de professores, para que esse grupo e cada um dos professores se mobilize e se 

comprometa com a melhoria do trabalho pedagógico da escola. Nessa parceria novos 

significados são atribuídos a prática educativa da escola e á pratica pedagógica dos 
professores, e ao mesmo tempo é suscitada a participação dos professores em um 

processo formativo contínuo, com o desenvolvimento e ampliação da consciência de 

todos os atores educativos da escola sobre seus compromissos como educadores: a 

melhoria do trabalho pedagógico.  
 

 

A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA ATUALIDADE BRASILEIRA E OS DESAFIOS DO 

GESTOR EDUCACIONAL 

 Para uma real construção de uma Educação Inclusiva a sociedade brasileira está em 

busca de reformas, onde a escola seja vista como um ambiente para todos e que respeite às 

diferenças, aos poucos as reformas estão aparecendo e fazendo a diferença no trabalho dos 

professores e em especial dos Gestores pedagógicos que realizam as várias adaptações 

necessárias para o verdadeiro processo de ensino-aprendizado. 
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É verdadeiramente muito polêmico a Educação Inclusiva, pois a muito tempo os alunos 

foram escondidos e tratados de forma esquecida agora esse tema está a tona e em algumas 

escolas os Gestores encontram-se preocupados com tais adaptações devido as condições físicas 

estruturais dos seus espaços, falta de educação continuada dos professores e apoio real dos 

nossos governantes. Diante da situação das políticas públicas brasileiras percebe-se uma 

necessidade de investimentos e da reorganização da escola/comunidade para leis mais atuantes 

e rígidas dentro dessa nova realidade da Educação Inclusiva. 

 Não tem-se um modelo pronto para os gestores pedagógicos seguirem, não é tão simples 

e rápido, pois requer primeiramente mudanças de concepção de sociedade, de pessoa, de escola, 

de direito e até mesmo da família do aluno na construção de uma sociedade inclusiva, onde 

aceite e respeite as diferenças.  

A quebra de paradigmas na educação atual se fará quando todos os envolvidos tiverem 

um entendimento da diversidade que o mundo vive no atual século XXI, a mudança ocorrerá se 

houver ações persistentes e uma atuação coletiva de todos os envolvidos na Educação Inclusiva, 

portanto a relação com o outro possui uma necessidade enorme. Após, todas as estratégias 

utilizadas verificar-se que PLACCO (2010), possui uma visão especial sobre a relação com o 

outro, sobre o tema abordado: 

O sujeito se constitui na relação com outros, em um movimento permanente e 

constante, em que o outro vai revelando o que somos, via interação. O GESTOR deve 

fazer a mediação dessa relação, oferecendo oportunidades de expressão aos sujeitos 

singulares que constituem o coletivo, sempre via trabalho, ou seja, mantendo os 

objetos pautados no projeto coletivo como norteador do trabalho com os professores.  

 

Será nesse processo que o gestor poderá ler o individualismo de cada aluno inserido em 

uma classe especial inclusiva, onde o grupo aceite a diversidade, além do acolhimento dos 

mesmos que serão inclusos nos processos de mudanças, identificando os conteúdos latentes que 

atuam no modo de ser e fazer de cada um. A identificação desses conteúdos, tais como: 

necessidade, desejo, angustia, aceitação será o carro chefe para permitir e planejar um trabalho 

que terá o compromisso como prevenção de possíveis conflitos em sala de aula. Logo, ainda 

que a intervenção seja fundamental no trabalho do gestor, seu olhar prospectivo, que identifica 

os objetivos a serem alcançados pelo coletivo da escola e o momento em que se encontra cada 

um dos sujeitos desse coletivo, é crucial para que avance e se conquistem melhores resultados 

no processo educativo da Educação Inclusiva. 
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O ELO DO GESTOR PEDAGÓGICO COM A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

O gestor Pedagógico do século XXI tem pela frente um novo modelo de trabalho na 

realidade da Educação Inclusiva, onde as tarefas de ordem burocráticas, organizacional e 

disciplinar andam lado-a-lado com as suas reais tarefas e compromissos pedagógicos.  

Ao ter a coragem de assumir esse cargo, dentro do atual contexto educacional, o Gestor 

Pedagógico deve atentar-se ao enfrentamento de vários problemas diários, incluindo a sua 

própria formação sem que o desanimo e o comodismo tomem conta da sua prática educacional 

e não interfira no andamento de suas reais competências e atribuições.  

A necessidade desse profissional é indispensável, já que essa figura educacional tem o 

compromisso de promover necessidades significativas na vida de todos, fazendo a ligação entre 

o aluno, a escola, os professores, as políticas educacional com as reais necessidades da 

Educação Inclusiva, onde o seu   compromisso com uma educação de qualidade torna-se uma 

meta indispensável para o seu trabalho, fornecendo também vínculos para o processo de ensino- 

aprendizagem.  

Portanto, o gestor pedagógico é indispensável no espaço escolar, todas as vezes que 

procura integrar os atores envolvidos na comunidade escolar, mantendo habilidades em 

trabalhar com as diferenças, valorizando os profissionais ao se redor e mantendo as relações 

interpessoais com qualidade, construindo assim, um futuro melhor para todos os educando 

envolvidos no universo educacional da verdadeira Educação Inclusiva. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho se propôs a estudar o verdadeiro papel do Gestor Pedagógico no século 

XXI e os seus principais desafios. Diante de tantas observações verifica-se que a atuação do 

Gestor Pedagógico favorece a melhoria da qualidade do ensino na Educação Inclusiva tornando-

se acessível dentro do contexto da educação do século XXI. Observamos que o gestor promove 

a aprendizagem na escola onde trabalha através da participação de todos os envolvidos nas 

classes especiais. Compreende-se então que o Gestor Pedagógico realiza um trabalho 

importante, pois ele é um elo entre todos os segmentos da escola, atuando de forma a promover 

sempre a aprendizagem e a Inclusão Educacional. 

O diretor Pedagógico e o Gestor Educacional não dão ordem sozinhos, os professores 

devem possuir uma relação amigável com pais e alunos, os funcionários agindo como parceiros: 

todos participam, tendo como foco a aprendizagem, entretanto, estas relações não acontecem 

de forma linear, os conflitos e contradições existem, porém necessitam de serem administrados 
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de forma democrática. Respeitando as diferenças individuais de todos envolvidos com a 

verdadeira Educação inclusiva.  

A confirmação da necessidade do Gestor Pedagógico que atua enquanto mobilizador e 

articulador de diferentes segmentos para a consecução de uma escola de qualidade e de uma 

Educação Inclusiva são frutos da ousadia da coletividade dos atores escolares, fazendo uma 

ação coletiva, onde todos terão suas responsabilidades diante da verdadeira inclusão pedagógica 

no cenário da educação do século XXI. 
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RESUMO 

A Educação e Escola em tempo integral é uma política pública educacional que atende o 

postulado na Constituição Federal brasileira de 1988. O objetivo deste estudo é de apresentar a 

Educação e a Escola em Tempo Integral de forma que seja compreendida a sua importância 

para o ensino e aprendizagem com qualidade. A metodologia da pesquisa é a análise de 

conteúdo em que o estudo bibliográfico é prioritário; o método científico é o hipotético-

dedutivo. Os resultados oportunizaram concluir que há uma lacuna entre a intencionalidade dos 

Programas e a Aplicabilidade nos ambientes escolares, sendo a infraestrutura um dos pontos 

mais fortes apresentados. Um segundo ponto refere-se à proposta curricular que são 

apresentadas na modalidade integrada e currículo diferenciado, essa estrutura curricular tem 

forte influencia na organização das disciplinas diariamente. Os programas trazem em comum o 

objetivo de diminuir a desigualdade social, tornando indiretamente os territórios educativos em 

espaços para justiça social escolar. A escola assume como protagonista o papel de levar novas 

dinâmicas educacionais e ampliar a qualidade na oferta do ensino publico, precisando os 

recursos ser direcionados para os objetivos propostos. Encontra-se disponível em revistas 

científicas, assim como nos programas de pós-graduação inúmeros estudos que apontam a 

Escola e Educação em tempo integral como forma de inclusão social. 

Palavras-chave: Educação Integral; Ensino e Aprendizagem; Escola Integral. 

 

ABSTRACT 

Full-time Education and School is an educational public policy that meets the postulate in the 

Brazilian Federal Constitution of 1988. The objective of this study is to present Education and 

Full-Time School in a way that its importance for teaching and learning with quantity. The 

research methodology is content analysis in which the bibliographic study is a priority; the 

scientific method is the hypothetical-deductive method. The results made it possible to conclude 

that there is a gap between the intentionality of the Programs and the Applicability in school 

environments, with infrastructure being one of the strongest points presented. A second point 

refers to the curricular proposal that are presented in the integrated modality and differentiated 

curriculum, this curricular structure has a strong influence on the organization of subjects on a 

daily basis. The programs share the objective of reducing social inequality, indirectly turning 
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educational territories into spaces for school social justice. The school assumes as protagonist 

the role of taking new educational dynamics and expanding the quality of public education 

provision, with resources needing to be directed towards the proposed objectives. It is available 

in scientific journals, as well as in graduate programs, numerous studies that point to full-time 

School and Education as a form of social inclusion. 

 Keywords: Integral Education; Teaching and learning; Integral School. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), é 

gestionado pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC) e a 

Implantação do Programa de Ensino Médio em Tempo Integral -  EMTIS, a encargo tanto do 

setor público quanto do setor privado. Estes programas respondem as políticas públicas 

educacionais no Brasil. 

Os dirigentes brasileiros nos anos de 1980 se viram na obrigação de promover o acesso 

à escola, afinal à carta magna preconizava uma escola para todos. Rapidamente percebeu-se que 

esta escola também deveria ser capaz de oferecer uma educação de qualidade. É nesse contexto 

que ressurge a proposta de uma escola de tempo integral e uma educação em tempo integral a 

partir do currículo atrelados a qualidade de ensino. 

Pensar na qualidade da educação leva a pensar o currículo, e como este é implementado. 

Essa reflexão possibilita perceber o que é ensinado, que conhecimentos estão sendo priorizados. 

Isso é fator primordial que os conteúdos acadêmicos se articulam aos saberes dos alunos e 

comunidades, dialogam com diferentes linguagens e compõem experiências formativas que 

envolvem e integram o conhecimento do corpo, das emoções, das relações e códigos 

socioculturais. 

Para garantir a pertinência de um projeto pedagógico e a efetividade das suas estratégias, 

é fundamental a participação educativa, decisória e avaliativa de todos os envolvidos, em todas 

as etapas do processo: do planejamento ao acompanhamento dos resultados. A gestão 

democrática é imprescindível para garantir que o processo educativo esteja de fato orientado 

pelo contexto, interesses e necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Assim, 

os processos educativos devem articular os diferentes espaços e tempos de aprendizagem 

disponíveis e garantir a ampliação e diversificação de interações significativas para todas as 

pessoas.  

Uma das indagações é se o tempo integral nas escolas dão resultado. Com a pandemia 

da Covid-19 não é possível de dar respostas ao ano de 2020 e 2021. Porém, com a análise de 

conteúdo desenvolvida a partir de estudos bibliográficos, foi possível apresentar a Educação e 
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a Escola em Tempo Integral e compreendê-la quanto a sua importância para o ensino e 

aprendizagem com qualidade. 

 

A ESCOLA/EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Para uma educação de qualidade na escola de tempo integral é necessário proporcionar 

metodologias que levem ao pensamento crítico, mesmo sendo um desafio, temos que 

reconhecer que é uma das ações mais importantes para o professor trabalhar em sala de aula, 

como mediador da aprendizagem, e sua capacidade transformadora. (LEITE; CARVALHO, 

2016). 

A escolha metodológica de ensino aplicada pelo professor através de sua prática 

pedagógica, deve incentivar os seus alunos a terem um olhar analítico  a questionar diariamente, 

despertar, motivar a  aprender a pensar criticamente o conteúdo ensinado, desenvolvendo as 

habilidades de raciocínio, do pensamento crítico e na resolução dos problemas, através de 

estratégias que motivem a reflexão. 

Como projetos de leitura, exercícios de pensamento crítico e reflexivo que exigem a 

descoberta. Submeter aos alunos uma discussão e uma prática educativa contínua e empírica 

dos temas estudados propondo um debate.  

A referência literal a essas expressões, ao apresentar a educação: como o primeiro dos 

dez direitos sociais (Art. 6°) e, conjugado a esta ordenação; apresentá-la como direito capaz de 

conduzir ao pleno desenvolvimento da pessoa, fundante da cidadania, além de possibilitar a 

preparação para o mundo do trabalho (Art. 205) – condições para a formação integral do 

homem. De forma subliminar, a conjunção dos artigos, anteriormente citados, permite que seja 

deduzido do ordenamento constitucional a concepção do direito à Educação Integral.  

O Art. 205 ainda determina que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”. Embora evidencie a 

precedência do Estado no dever de garantir a educação, o referido artigo co-responsabiliza 

família e sociedade no dever de garantir o direito à educação.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/96 – reitera os 

princípios constitucionais anteriormente expostos (Art. 2°) e, ainda, prevê a ampliação 

progressiva da jornada escolar do ensino fundamental para o regime de tempo integral (Arts. 34 

e 87), a critério dos estabelecimentos de ensino.  

Além disso, prevê que “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 

na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 
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movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (Art. 1º), 

ampliando os espaços e práticas educativas vigentes.  

No entanto, é importante ressaltar que, quando a LDB aborda a questão do tempo 

integral, ela o faz no Art. 34, que trata da jornada escolar, considerada como o período em que 

a criança e o adolescente estão sob a responsabilidade da escola, quer em atividades 

intraescolares, quer extraescolares.  

Dessa forma, a LDB reconhece que as instituições escolares, em última instância, detêm 

a centralidade do processo educativo pautado pela relação ensino-aprendizagem. Além de 

prever a ampliação do Ensino Fundamental para tempo integral, a Lei nº 9.394/96 admite e 

valoriza as experiências extraescolares (Art. 3º, inciso X), as quais podem ser desenvolvidas 

com instituições parceiras da escola.  

Essas indicações legais correspondem tanto às expectativas de ampliação do tempo de 

estudo ou da jornada escolar, dentro do Sistema Público de Ensino, quanto ao crescente 

movimento de participação de outras organizações nascidas, em geral, por iniciativa da própria 

comunidade e que trabalham na interface educação - proteção social.  

Vale ressaltar, no entanto, que a participação dessas organizações exige que suas ações 

e intervenções constituam-se como respostas a demandas diagnosticadas no âmbito da própria 

escola e, como tal, precisam estar impressas no seu projeto político-pedagógico. Caso contrário, 

o papel de tais organizações, quando muito, poderá restringir-se tão somente ao caráter da 

proteção social e não de inclusão, como é, de fato o objetivo. 

Ainda que tenha apresentado nas estatísticas um significativo avanço, atualmente o 

Brasil enfrenta muitas dificuldades na educação e uma delas é sobre as desigualdades sociais, 

que relaciona tanto os problemas de distribuição de renda quanto os contextos de privação de 

liberdades, é requerida para a construção da proposta de Educação Integral. Essa construção, 

no Brasil, é contemporânea aos esforços do Estado para ofertar políticas redistributivas de 

combate à pobreza.  

Nessa perspectiva, faz-se necessário um quadro conceitual mais amplo para que a 

pactuação de uma agenda pela qualidade da educação considere o valor das diferenças, segundo 

o pertencimento étnico, a consciência de gênero, orientação sexual, as idades e as origens 

geográficas. relevante destacar, nesse quadro, a influência dos processos de globalização, as 

mudanças no mundo do trabalho, as transformações técnico-científicas e as mudanças 

socioambientais globais e gênero, dentre outras, que impõem novos desafios às políticas 

públicas, em geral e, em particular, às políticas educacionais, principalmente em países 

emergentes como o Brasil. 
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As desigualdades também têm suas bases nas possibilidades de acesso e na qualidade 

da permanência das crianças e dos adolescentes nos sistema público do país. É aceita pelos 

pais/responsáveis, alunos e funcionários das escolas do ensino fundamental. Mesmo diante das 

dificuldades organizacionais e estruturais, há uma procura grande por vagas. 

Necessário se faz desenvolver outras habilidades individuais, dar continuidade, e a 

comunidade necessita do apoio da unidade escolar, assim com a ampliação da jornada escolar 

as famílias ficam mais seguras, de estarem sobre a proteção da unidade, com atividades 

supervisionadas, passando a confiar mais na escola, evitando que os alunos vão pra rua ou 

exposto a qualquer forma de risco, uma questão social. 

Outra questão importante que é necessário averiguar e a forma como a gestão escolar 

está sendo conduzida, precisa ser analisada e passar a ser mais participativa e democrática. Se 

não houver uma mudança nessa gestão vão se agravar os problemas e com o tempo a escola terá 

sérios resultados. Por isso a necessidade de entender os programas voltados para o tempo 

integral dos alunos no ambiente escolar. 

Neste âmbito compreender como as novas estruturas ofertadas na rede de ensino público 

como a Escola em Tempo Integral podem ampliar a qualidade neste sistema de ensino e 

identificar as lacunas, poderá aproximar a sociedade da justiça social através da escola, e da 

construção de propostas para novos caminhos e fatores a serem considerados nos novos projetos 

que estão em fase de experimentação. 

 

AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL 

 

O Centro de Referência de Escola em Tempo Integral (CRETI) trás a seguinte definição: 

“Educação em Tempo Integral ou Escola de Tempo Integral diz respeito àquelas escolas e 

secretarias de educação que ampliaram a jornada escolar de seus estudantes, trazendo ou não 

novas disciplinas para o currículo escolar” (CRETI, 2020). 

O pesquisador Gadotti (2009, p. 11) opina que há muitas maneiras de se pensar a 

educação integral. Não tendo uma unicidade conceitual sobre a qual pontua: “Ela pode ser 

entendida como um princípio orientador de todo o currículo, como a educação ministrada em 

tempo integral ou como a educação que leva em conta todas as dimensões do ser humano, 

formando integralmente as pessoas”. Entretanto, não há um consenso do uso do termo que vem 

se ampliando nos últimos anos no Brasil. 

Mais que ampliar uma jornada de trabalho, se faz necessário novas reflexões 

pedagógicas e organizacionais. Trazendo benefícios se o almejado é uma escola com objetivo 

de ampliar a qualidade do ensino ofertado. Na prática os arranjos do tempo utilizando na 
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ampliação de permanência dos alunos nas escolas, se organizam de distintas formas e com 

diferentes objetivos como poderemos ver nas experiências internacionais e as desenvolvidas no 

território brasileiro.  

Algumas experiências internacionais como as desenvolvidas na Alemanha (KAMSKI; 

SCHMITZ, 2018), no Chile (MARTINIC, 2015) e na Europa (MAURÍCIO, 2014) envolvendo 

a metodologia de ampliação do tempo na escola, contribui com a ampliação do conceito e sua 

estrutura de inserção em dois distintos continentes. Essas experiências são relevantes neste 

estudo, pois, a Educação brasileira, lícito frisar, reflexos da educação de outros países e que 

desde que a Coroa Portuguesa se mudou para o Brasil, se tem copiado os modelos de ensino. 

Na Alemanha, a implantação da Escola em Tempo Integral, tem seu primórdio no ano 

de 2003, por meio do programa federal de Investimento Futuro, Educação e Acompanhamento 

(Investitionsprogramm Zukunft, Bildung, Betreuung – IZBB). Em dez anos de implantação o 

país já atingia o total de 18.657 estabelecimento de ensino com a oferta de uma jornada integral 

aos seus estudantes (KAMSKI; SCHMITZ, 2018). 

Analisado sob o espaço-temporal de 2003 a 2005, Kamski e Schmitz (2018) levaram em 

consideração não só as perspectivas do ponto de vista científico, como também a percepções de 

profissionais da educação e da comunidade escolar como “[...] gestores da escola, professores, 

pessoal extraescolar e parceiros da escola, assim como os próprios alunos e seus 

pais/responsáveis”. (KAMSKI; SCHMITZ, 2018, p. 3). O modelo empregado foi desenvolvido 

por Holtappels (2005), para o qual sete características marcam uma escola em tempo integral 

(acompanhamento pedagógico individual, as atividades lúdicas e de lazer, ampliação de 

oportunidades de aprendizagem conforme interesses e talentos dos alunos, e a abertura da 

escola). 

Na Conferência dos Secretários da Cultura da Alemanha foram definidos quais os 

critérios para classificar um modelo de ensino como tempo integral em que determinava que as 

aulas deveriam ser ministradas no mínimo em três dias semanais com jornada diária de sete 

horas; almoço ofertado para os alunos matriculados; cooperação entre gestão e supervisão 

escolar; articulações de atividades extraclasses. 

Os pais possuem a opção em matricular seus filhos em três modalidades: aberta, 

obrigatória e parcialmente obrigatória. Essa flexibilidade também altera a proposta pedagógica 

da escola se organizando em dois modelos: o integrado e o aditivo. O primeiro possui as 

atividades mescladas e alteradas com as atividades regulares em um único turno. Já o segundo 

ocorre em sala de aula e no turno oposto são realizadas as atividades extraclasse. (KAMSKI; 

SCHMITZ, 2018). 
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O monitoramento da qualidade da implantação do sistema de ensino é medido através 

de 338 indicadores, os quais permitiram  Holtappels, Kamski e Schnetzer, a elaboraram um 

quadro de referência, proporcionando uma panorama educacional, neste modelo que trás na 

experiência o diálogo com atores locais de cada realidade como um elemento essencial para 

compreender a dinâmica e a percepção dos envolvidos diretamente. 

No Chile a ampliação da jornada das aulas para 30% a mais no Ensino Fundamental I e 

II. A Escola em Tempo Integral ocorreu através a homologação de uma lei intitulada Jornada 

Escolar de 1997. Alcançando em 2012, aproximadamente 90% dos estabelecimentos de ensino. 

(MARTINIC, 2015, p. 486). A iniciativa se respalda na hipótese de que quanto mais tempo na 

escola, maiores são as possibilidades de aprender. A estrutura da ampliação da jornada se 

organizou de acordo com Martinic o “[...] total de la jornada; tempo no pedagógico (recreyo 

y almuerzo) y tiempo pedagógico” (Ibid., p. 488). 

O tempo pedagógico se organiza através do plano de estudos curriculares e ao tempo de 

livre escolha. Essa escolha realizada pela escola e leva em consideração os interesses dos 

alunos. A organização do tempo curricular das disciplinas linguagem e comunicação e 

matemática são que tiveram maior tempo destinado. Ainda que em 2006 alunos e professores 

se manifestem a respeito da organização do tempo e do cansaço que a proposta representa os 

dados estatísticos demonstram que houve supostamente a melhoria na qualidade de ensino. 

 
Un estudio realizado por el MINEDUC (2002) indica que la extensión de la jornada 

en Chile ha significado para los establecimientos un incremento en los aprendizajes 

por año de 1.6 puntos en el SIMCE de lenguaje y 1.8 puntos en el SIMCE de 

matemáticas. Por su parte, Valenzuela (2005) y Belleï (2009) constatan que los 
establecimientos con más de 5 años en JEC tienen una mejoría de 5 puntos en 

promedio. (MARTINIC, 2015 p. 494) 
 

Este contexto leva Martinic (2015) a reconhecer que ainda que seja necessário algumas 

mudanças nas propostas, ela ao aproximar a família da escola, ampliar o nível de aprendizagem 

torna-se extremamente significativa na inserção de uma justiça social no país. Importante, 

portanto, que o professor leve o aluno a saber a interpretar o mundo. 

Relevante conhecer os elementos para que se saiba ler o mundo são importantes e 

compreende uma quantidade de pontos a serem considerados. Mas, importante, também, outras 

reflexões que leve o indivíduo a reconhecer que vivemos num espaço globalizado. Não se pode 

mais aceitar que numa rede de ensino tenha profissionais que se feche em ostracismo para as 

tendências mundiais.  

Em detrimento de uma escola fechada em si, organizações internacionais, como a 

UNESCO tem apresentado “cartas” que incentive os países associados a melhorarem a 

qualidade da Educação. Além da melhoria do ensino (abstrato), a infraestrutura (concreto) 
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também tem recebido ajuda financeira para que seja transformado. Os profissionais, também 

precisam se adequar e a construção de saberes envolve o a reflexão e evolução de sua práxis 

didática. 

A interpretação do mundo vai além das letras e a decodificação da mesma, é 

compreender culturas, religiões, respeitar etnias, os diferentes gêneros e a equidade social. Não 

obstante, as amarras que persistem na Educação brasileira, há professores-educadores 

comprometidos com o educar para a vida e, isso envolve as habilidades de reflexão, em que 

muitos insistem em desconstruir. 

A pesquisadora Lúcia Velloso Maurício (2014), realizou um estudo a respeito dos 

diferentes contextos da implantação das ETIs no espaço europeu correlacionando com a 

realidade brasileira. Na qual ela constatou que os aspectos como cultura e a organização 

pedagógica devem ser levadas em considerações quando se analisa a estrutura das propostas. 

Como por exemplo, a organização do tempo do almoço na Espanha que pode durar até quatro 

horas o intervalo dedicado ao mesmo, e as atividades retornarem após esse período, podendo 

esse tempo ser cumprido na escola ou nas residências dos alunos.  

Na Espanha, essa realidade pode levar a escola estar aberta 12 horas. Os períodos de 

férias, calendários religiosos também devem ser observados. Estruturalmente se organiza em 

formado de jornadas contínua de jornada partida. Vinculadas às atividades mais aos horários de 

trabalho dos pais do que há uma proposta pedagógica em si, sendo estes os financiadores dessa 

ampliação do tempo no espaço escolar.  

Necessário observar que na Espanha a ampliação da jornada escolar não são atividades 

da grade curricular obrigatória, as uma extensão extraescolar. O planejamento é por 

responsabilidade do governo municipal, ou seja, a prefeitura que toma para si a responsabilidade 

juntamente a associação de pais, centro educacional. O que chama atenção é que as atividades 

são separadas da grade curricular.  

A jornada escolar tem o caráter mais social do que, pedagógica, propriamente dita. Essa 

constatação é pelo fato da clausula que se refere à importância do horário de atendimento da 

escola seja a mesma da maioria dos responsáveis pelos alunos, em relação a sua carga horária 

trabalhista. Ou seja, o caráter organizacional da ampliação da jornada escolar é maior do que a 

pedagógica. 

Diferente da proposta brasileira, na Espanha, revela Maurício (2014) a ampliação da 

jornada escolar é, de certa forma, discriminatória, isso no que se refere ao poder aquisitivo. O 

fato é que a alimentação é disponibilizada mediante pagamento da mesma, mesmo que 

subsidiadas. Compreende-se, portanto, que o Estado brasileiro toma para si a responsabilidade 
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por arcar com esta despesa. Verdade seja dita essa “obrigatoriedade” do Governo esta prevista 

em Lei. 

Outro fator identificado é que as partes pedagógicas das atividades extracurriculares não 

são necessariamente planejadas pelos professores da escola, ou profissionais que tenham 

vínculos diretos com ela. Nesse contexto, salienta Maurício (2014) a clareza da exposição, em 

documentos espanhóis, que a extensão maior do horário é da escola e, participam desse 

professores e grupos de alunos diferentes daqueles que estão ocupados atendendo os alunos. 

A carga horária geral da escola espanhola é de 12 horas diárias e, são diversificadas as 

suas atividades. Os professores das disciplinas curriculares e extra-escolares ficam em média 

de 6 a 7 horas e atendem tanto em sala de aula quanto em outros espaços. As atividades são 

preparadas pela escola de modo há não deixar o tempo ocioso. Maurício (2014) relata que 

atender outras atividades, consideradas como organizacionais, seria imprudente e atrapalharia 

a práxis pedagógica. Por isso, a multidiversidade de profissionais. 

A mundialização dos interesses relacionados à Educação, esta interligada a conjuntura 

econômica mundial. Importante compreender que as pessoas precisam sobreviver, ou seja, se 

auto-sustentarem, assim como entes queridos. Consideramos o paternalismo como prejudicial 

ao desenvolvimento de um país e a evolução do próprio ser humano. Desta forma, entender a 

necessidade de se ter uma formação coesa, complementar que habilite os alunos a se sair bem 

em qualquer situação é obrigação da escola. 

A carga horária semanal de seis países europeus, em um intervalo temporal de 20 anos 

sofreu algumas alterações semanal e anual a carga horária semanal para a escola secundária em 

1990 apresentava-se superior à ofertada a escola primária. Isso, não difere de forma significante 

do Brasil. Ao estudar essas diferenças, pode-se perceber, que há pontos relevantes a serem 

destacados  

Considerando que uma carga horária de 4 horas diárias totalizando 20 horas semanais, 

torna-se evidente que no ano de 1990, as escolas de todos os países desenvolviam alguma 

atividade de expansão da jornada de aula semanal, podendo chegar até 10 horas de acréscimo 

no ensino primário –(atual ensino fundamental) como o caso da Alemanha. Ou até 15 horas no 

ensino secundário (atual ensino médio) como também implantado pela Alemanha seguido de 

Portugal e a Dinamarca.  

A Espanha manteve na escala temporal analisada a mesma jornada de 25 horas tanto 

para o ensino primário quanto secundário. Enquanto que a Itália e Portugal ampliaram a jornada 

para a escola primária, reduzindo este último a jornada da escola secundária em 2010, enquanto 

a Itália manteve na escola secundária a ampliação de 10 horas semanais totalizando a carga 

horária de 30 horas semanais. 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

130 
 

Ainda que ocorra uma dinâmica de alterações na carga horária semanal entre 1990 a 

2010 nos países analisados, a carga horária anual se manteve a mesma em grande parte dos 

países com exceção da Dinâmica que diminui no ensino primário em 2010, e amplia no mesmo 

período o da escola secundária. E Portugal que iguala a carga horária tanto do ensino primário 

quanto do ensino secundário, garantido ao ano letivo anual o total de 180 horas. 

A variação da carga horária semanal, principalmente na Espanha, manteve a carga 

horária letiva. A justificada apontada por Maurício (2014. p. 882) é que a oferta de atividades 

como a música, os diversos tipos de esporte e arte plásticas, por exemplo, são atividades 

extracurriculares de ensino, assim como o ensino de diversas línguas e a religião. Tudo isso 

favorece a ampliação da jornada escolar. 

De uma forma geral no ano de 1990, todos os países europeus tinham uma carga horária 

superior a 20 horas semanais, sugerindo uma ampliação da jornada semanal. Esse movimento 

chegou às Américas, em que vários países, como o Brasil, passa a repensar seu sistema 

educacional. 

 

ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL (ETI) NO BRASIL 

 

Em 2016, por meio do Ministério da Educação (MEC), o Governo Federal cria como 

instrumento da política educacional do Governo Federal lança o Programa de Fomento às 

Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), através da Portaria nº 1.145, de 10 de 

outubro de 2016 regulamentada pela Resolução N° 16, de 7 de Dezembro de 2017, onde o 

Conselho deliberativo estabelece as diretrizes para o recebimento do recurso. Tendo como 

estratégia a ampliação da jornada escolar e com ela a metodologia para a formação integral. 

(FNDE). 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é responsável pelos 

recursos financeiros que deram subsídio financeiro para a implantação das EMTIs nas escolas 

da rede Estadual do país, que aderiram ao programa. Em razão do recurso disponível foram 

criados critérios para selecionar os Estados que terão aceite de sua adesão, em um primeiro 

momento, serão os “que tenham alcançado menor Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica - IDEB no ensino médio” (Portaria). 

De acordo com o Art. 1, a Portaria considera em sua proposta pedagógica que as escolas 

de Ensino Médio, no sistema de tempo integral devem ter por base a formação integral e 

integrada, isso quer dizer que o aluno deve estudar mais do que o horário tido como normal, 

pari passu que são levados a participar das atividade complementares. Necessário, portanto, 

além dos aspectos cognitivos, atenderem as questões socioemocionais, alunos e família. Todo 
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o trabalho realizado pela escola deve estar pautado sobre os pilares da Educação para o século 

XXI. 

A Lei Nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, institui a Política de Fomento à 

Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, já integrada a Base Nacional 

Comum Curricular, propondo a organização curricular que atualmente se encontram em 

exercícios nas escolas que aderiram à proposta: 

Uma formação ampla do indivíduo ainda é proposto no O Art 3, § 7º da supracitada Lei 

ao determinar que “Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do 

aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para 

sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais”. 

De acordo com o anunciado pela Assessoria de Comunicação Social do  MEC (MEC, 

2018), o Ministério propôs como avaliação do Programa uma metodologia experimental, 

monitorando escolas que receberão recursos e escolas que não receberão em uma escala 

temporal de 4 anos, porém todas terão inseridos a ampliação da carga horária, seguindo o 

mesmo padrão da EMTI.  

A amostra de 204 escolas foi selecionada por meio de sorteio, inserido as escolas 

distribuídas nos 17 Estados, que se inscreveram para participarem da avaliação, tendo em 

comum o fato que aderiram ao programa, sendo eles: Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso 

do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. 

Nestes Estados o monitoramento acompanhar a dinâmica de para cada escola com o 

programa com recurso empregado monitorada, haverá outra com implantação do programa, 

porém sem o recurso do programa. As regiões Norte e Nordeste concentraram a maior parte das 

escolas a serem monitoradas, com 24% e 35% respectivamente.  Observa-se que o Centro-Oeste 

e Sul, tiveram o mesmo percentual de escolas (18%) implantadas e o Sudeste com apenas o 

Estado de São Paulo com escola monitoramento é a menor amostra. 

Os estados da Bahia e do Paraná terão o total de sessenta (60) escolas monitoradas, trinta 

(30) pertencente a cada um, sendo a maior amostra entre os 17 Estados que voluntariamente se 

inscreveram para a avaliação. O fato de a região nordeste ser considerada carente e a menos 

desenvolvida no país e a região sul, ser o antônimo da primeira, a análise desse contraste poderá 

ser revelador e levar a reflexão da discrepância entre uma e outra. 

A iniciativa do monitoramento busca corrigir falhas cometidas nos programas 

anteriores, onde a ausência de dados mais amplos comprometem, como analisamos nas 

propostas anteriores desde o PROFIC até o Programa Mais Educação,  inviabilizaram a 

implantação de medidas mitigadoras ou a defesa da viabilidade dos programas hoje substituídos 
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por novas iniciativas. Neste aspecto, a proposta de monitoramento desde o início da implantação 

se torna de extrema relevância. A Assessoria de Comunicação Social expõe a percepção da 

secretaria de Educação Básica em posse em 2018, a Doutora em Educação Kátia Smole. 

 

A secretária de Educação Básica, Kátia Smole, disse que esse programa e o sorteio 

permitiram colocar em prática uma das metas do Ministério da Educação, que é de 

monitorar a aplicação de recursos e os processos de aprendizagem. “Isso é uma 

inovação do MEC, pois mostra a seriedade com que as políticas têm que ser feitas no 

país” afirmou. “O programa ajudará os estados a fazer as suas mudanças e saber o que 

está dando certo e o que pode ser melhorado”, enfatizou Smole. Ainda de acordo com 

a secretária, essa metodologia de avaliação não é feita tradicionalmente no país. “O 
Brasil investe muitos recursos, mas nem sempre o monitoramento é feito. Desta vez 

temos um projeto inovador”, comemorou Kátia. (MEC, 2018). 
 

O valor investido será distribuído de acordo com a quantidade de alunos em atividade 

na instituição, sendo repassados R$ 2 mil por aluno/ano matriculado, além de manter para todas 

as escolas os outros recursos já destinados às instituições escolares com ou sem a implantação 

do Ensino Médio em Tempo Integral, ou mesmo a ampliação da jornada escolar por meio de 

outros programas aqui apresentados. 

 

INSTITUTO AYRTON SENNA 

 

O Instituto é a primeira iniciativa sem fins lucrativos e não governamental, a ter o 

reconhecimento pelo engraxamento por uma educação de qualidade, recebendo da Organização 

das Nações Unidas para a Educação Ciência e a Cultura (UNESCO), em 2004, a chancela para 

a criação da Cátedra UNESCO de Educação e Desenvolvimento Humano. 

Em 2012 a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, os 

convida para ingressar na rede global Network of Foundations Working for Development 

(netFWD) que se dedicam em diminuir os impactos sociais, por meio de ações educativas 

(Instituto Ayrton Senna). 

A busca por ampliar as EMTIS, com uma diferente estrutura levou ao estabelecimento 

de parcerias com todos os Estados brasileiros e o Distrito Federal, na busca de uma educação 

plena, passa a ter foco em formação mais ampla e não eleger determinadas disciplinas como 

foco, como ocorre no Novo Programa Mais Educação, por exemplo que busca melhor as 

habilidades em Matemática e Língua Português, ainda que outras áreas sejam também 

contempladas, porém sem o rigor em que as disciplinas prioritárias estão. 

Mas, como apresentado pela Presidente do Instituto é necessário investimento no 

desenvolvimento de crianças e jovens estudantes em todos os aspectos. Apoiar o ensino e 

aprendizagem é oportunizar ao aluno condições de fazerem escolhas que os levem a uma vida 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

133 
melhor. O tempo futuro que o Instituto Ayrton Sena defende é aquele que seja bom para todos. 

(Instituto Ayrton Senna, 2018) 

Uma das questões que a presidente do instituto defende é a qualidade da educação, pois, 

isso significa mais autonomia do indivíduo enquanto sujeito cidadão. Além da educação, ela 

destaca que a saúde e estabilidade econômica e emocional também é importante, e faz toda a 

diferença na vida de uma pessoa. Tudo isso, leva a satisfação pessoal. A presidente destaca que 

a educação é o que impulsiona o desenvolvimento e a felicidade. (INSTITUTO AYRTON 

SENNA, 2018). 

O protagonismo juvenil é uma das bandeiras da proposta, considerando que para isso se 

faz necessário uma formação integral que vai desde a saúde a satisfação pessoal, como 

destacado. Mas, importante destacar neste momento que o Instituto Ayrton Sena acredita em 

quatro alavancas para que realmente o Brasil seja um país desenvolvido, as quais são: 

alfabetização, professores, gestão e educação. 

 

OS INSTITUTOS : NATURA, SONHO GRANDE E O DE CORRESPONSABILIDADE 

PELA EDUCAÇÃO 

Uma experiência didática pedagógica que nasce em Pernambuco por meio de uma 

iniciativa privada e hoje estabelece parceria com Estados e municípios em todo o território 

brasileiro. A segunda escola mais antiga do Brasil o Colégio Pernambucano, foi o palco da 

proposta educacional que iniciou no ano de 2004, após ser reformada tanto a infraestrutura 

quanto o modelo pedagógico. Salienta-se que o conceito de educação Integral não está atrelado 

ao fato da ampliação da carga horária escolar somente, como identificou Araújo (2019) ao 

entrevistar o Secretário de educação de Pernambuco Frederico Amâncio, a forma de gerenciar 

é o grande diferencial do programa da natura.  

Atualmente em Pernambuco há escolas classificadas como integrais com carga horária 

com duração de 45 horas semanais, e escolas semi-integrais com carga horária de 35 horas 

semanais. Com o horário de aula com propostas tanto de aulas tradicionais de manhã e as 

disciplinas optativas e complementares em contraturno, ou com esta integrada ao horário. Os 

resultados positivos da intervenção do Instituto Corresponsabilidade pela educação - ICE, se 

evidencia pelo depoimento dos atores do Instituto Natural e Instituto Sonho Grande relatado 

pelo próprio instituto em sua página. 

O Instituto Natura vem sendo um importante ator na ampliação das Escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral, junto ao Instituto Sonho Grande e o ICE. Os pilares de uma educação 

de qualidade é proporcionado pelo Instituto Sonho Grande e o Instituto Natura, que junto ao 

ICE, vêm proporcionando uma nova metodologia didático-pedagógica, tanto para os alunos, 
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quanto para os professores. Para os idealizadores da proposta se faz necessário uma alteração 

em como acreditamos no sistema educacional a partir da primeira escala a própria escola, onde 

as identidades se constroem.  

A proposta está estruturada como o PROFIC, trazendo o formado de cooperação entre 

atores governamentais e não governamentais, ampliando as possibilidades de alcançar um maior 

número de jovens no ensino médio. Nesta parceria o Instituto, trás uma proposta que altera a 

tradicional cultura curricular das escolas.  

Essa alteração é motivada pela proposta metodológica de motivar o protagonismo 

juvenil, de forma que além das tradicionais disciplinas propostas pela atual BNCC, é ofertada 

aulas de Projeto de Vida (espaço em que os alunos aprendem a criar estratégias para alcançar 

suas metas), Alinhamento (que busca identificar as lacunas no conhecimento para que todos 

possam dominar o mínimo esperado para série que estão inseridos), Estudos Orientados 

(Aprendem metodologias de como estudar, resolver atividades individuais e coletivamente). 

A iniciativa do ICE e seus parceiros são conhecidos como Escola da Escolha, por 

oportunizar a formação para a vida desenvolvendo valores, conhecimento e protagonismo. O 

projeto de vida de cada jovem é o centro da proposta didática e metodológica do ICE, por meio 

do qual o Projeto Pedagógico da escola deve alimentar o currículo e sua prática pedagógica. 

A iniciativa acabou se convertendo um modelo em todo território brasileiro e 

contribuindo com a implantação de novas políticas públicas e diretrizes educacionais tendo 

como panorama o ano de 2018 alcançou 1. 335 escolas públicas (Figura 1), um significativo 

salto quantitativo, considerando que mesmo tendo 14 anos de existência, somente em 2009, 

após consolidar a experiência em Pernambuco, o projeto se expande para fora do Estado, sendo 

o Ceará o primeiro a adotar a proposta implantando no mesmo ano, 25 escolas. Nasce também 

aqui o importante papel do ICE na educação profissional.  
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Figura 1: Cartografia da expansão do ICE de 2004 a 2018 no território nacional 

 
Fonte: As autoras a partir de ICE (2018) 

 

Até o ano de 2018, os Estados de Roraima, Pará, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, não haviam estabelecido parceria com o ICE.  Os Estados inseridos na proposta, oriundos 

da região Nordeste, apresentaram uma nova estrutura que é o Ensino Médio Integrado à 

educação Profissional. É também essa região que apresentou maior número de escolas 

participantes. O Estado de Pernambuco foi o que apresentou o maior número de escolas 

contempladas com a proposta com destaque para o ensino médio – ME, com 338 escolas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Entre a intencionalidade dos Programas e a Aplicabilidade nas escolas há lacunas que 

precisam ser, contudo, a infraestrutura é considerada como ponto forte. Pois, o fato é que o 

Estado, de certa forma precisou adequar e melhorar as condições físicas das escolas. Também, 

o currículo na modalidade integrada e currículo diferenciado têm forte influencia na 

organização das disciplinas. 
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Os programas têm, em comum, o objetivo de diminuir a desigualdade social, o que leva 

as escolas a ser espaços para justiça social escolar. Protagonista no papel de levar novas 

dinâmicas educacionais, as escolas, ampliam a qualidade na oferta do ensino publico, com 

objetivos claros e com recursos direcionados a eles. 

Depositar um programa nas redes de ensino público municipal ou estadual, que vise 

justiça social não faz do estado um cumpridor de seu papel, se faz necessário maior 

comprometimento com formação de professores, equipar as escolas e se inserir no processo de 

construção do Projeto Politico Pedagógico dos território educacionais, para que a identidade de 

cada projeto seja reflexo do meio onde está inserido atendendo as necessidades não apenas 

assistencialistas mais do sujeito como um todo. 
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RESUMO 

A priori, este artigo foi pensado após a transposição das aulas presenciais para as atividades 

remotas e subsequente o retorno das aulas presenciais depois de longos meses de isolamento 

social. No entanto, ressaltar-se-á que a mesma não estará fundamentada na perspectiva de uma 

Educação a Distância, dessa forma evitar-se-á uma linha de raciocínio fundamentada nessa 

categoria. Diga-se de passagem, qualquer linha de pensamento, está fundamentada em uma 

teoria construída ao longo do tempo e do espaço, seguindo as ideologias históricas e culturais 

de sua época. Dessa forma, a perspectiva Histórico-cultural, considera as transformações na 

sociedade como elemento em potencial na construção do conhecimento e das múltiplas 

ideologias existentes, algo de suma importância para uma compreensão profunda sobre a 

educação formal e as suas múltiplas categorias, sobretudo, diante do momento singular que essa 

instituição está passando com a Covid-19 e pós pandemia no retorno presencial. A priori, este 

artigo estará alinhado com a formação continuada no contexto da unidade escolar, visto que o 

aprendizado no chão da escola é de grande relevância para conhecer a realidade circundante no 

processo de aprendizado dos estudantes. À luz da reflexão, procurou-se elaborar essa proposta 

fundamentada em sequências didáticas e metodologias cujo objetivo vão de encontro ao 

trabalho presencial pós-trabalho remoto, assim como, ressignificar o conceito de escola após 

uma passagem de longos meses de atividades suspensas nas instituições educativa. Levando em 

considerações as tendências educacionais o projeto aqui segue-se uma linha de pensamento 

voltado para a transposição do Currículo Paulista e a BNCC na perspectiva também do 

aprendizado fundamentado na Taxionomia de Bloom e as novas concepções de Competências 

CHAR-Conhecimento; Habilidades; Atitude e Resultados, entre outros que colaboraram neste 

momento em que a escola precisou-se reinventar. 

Palavras-chave: Escola e a Covid-19. Perspectiva Histórico Cultural. Sequência Didática. 

Teorias Educacionais. 

 

ABSTRACT 

A priori, this article was thought after the transposition of the face-to-face classes to the remote 

activities and the subsequent return of the face-to-face classes after long months of social 

isolation. However, it will be emphasized that it will not be based on the perspective of Distance 

Education, thus avoiding a line of reasoning based on this category. In passing, any line of 

thought is based on a theory built over time and space, following the historical and cultural 

ideologies of its time. In this way, the Historical-cultural perspective, considers the 

transformations in society as a potential element in the construction of knowledge and of the 

multiple existing ideologies, something of paramount importance for a profound understanding 

of formal education and its multiple categories, especially in view of the singular moment that 
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this institution is going through with Covid-19 and after the pandemic in the face-to-face return. 

A priori, this article will be in line with continuing education in the context of the school unit, 

since learning on the school floor is of great relevance for knowing the surrounding reality in 

the students' learning process. In the light of the reflection, we tried to elaborate this proposal 

based on didactic sequences and methodologies whose objective goes against the face-to-face 

post-remote work, as well as to redefine the concept of school after long months of suspended 

activities in educational institutions . Taking into account the educational trends, the project 

here follows a line of thought aimed at transposing the São Paulo Curriculum and the BNCC in 

the perspective also of the learning based on Bloom's Taxonomy and the new conceptions of 

Competencies CHAR-Knowledge; Skills; Attitude and Results, among others that collaborated 

at this time when the school needed to reinvent itself. 

Keywords: School and Covid-19. Cultural Historical Perspective. Following teaching. 

Educational Theories. 

 

INTRODUÇÃO 

Diga-se de passagem, este artigo está articulado com o retorno das aulas presenciais 

após a Covid-19 e a formação continuada no contexto da Educação Básica na própria unidade 

educativa, quando os pares em um processo contínuo através das Aulas de Trabalho Pedagógico 

Coletivo, estarão se formando e ao mesmo tempo aprendendo com os seus pares em um 

processo dialético, principalmente, após o retorno das aulas presenciais interrompidas pelo 

isolamento social. 

Levando em consideração que todo processo de aprendizado passa por uma 

fundamentação teórica, acima de tudo, uma revisão da literatura, a proposta do artigo aqui 

fundamentou-se nos estudos de Benjamin Bloom, a Taxonomia de Bloom, a Metodologia 

SWOT e as novas Concepções de Competência: CHAR - Conhecimento, Habilidade, Atitude 

e Resultados. 

Em outras palavras, a formação continuada só terá sentido, se a mesma proporcionar 

conhecimento e habilidade para lidar com as problemáticas do contexto na qual a escola está 

inserida, atendendo as demandas pedagógicas da escola. 

Estamos presenciando na sociedade umas das maiores mazelas até então enfrentada no 

século XXI, principalmente a comunidade escolar, sobretudo, quando as escolas foram 

direcionadas para o trabalho remoto. 

 No entanto após o fim da Pandemia (Covid-19), é de grande relevância preparar para o 

retorno de forma segura e presencial dos educandos. Diante desse pressuposto, visualiza-se na 

formação continuada dos professores no contexto escolar, um elemento em potencial para 

acolher os estudantes nas suas múltiplas dimensões, principalmente, após longos meses de 

isolamento social. 

Naturalmente, diante da Pandemia e o isolamento social, é necessário uma em 

didática/pedagógica, que consiga fazer a transposição do Currículo Paulista (em se tratando do 
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Estado de São Paulo), (Habilidades Essenciais) a BNCC (Competências Gerais) e a Educação 

Remota para as aulas presenciais para a volta das atividades presenciais. Foi diante dessa 

perspectiva, que a fundamentação teórica e os pressupostos deste trabalho foram embasados.  

A priori, é de extrema relevância a transposição da teoria para a prática e subsequente 

conceber que a prática um dia tornar-se-á uma teoria, cujo processo ocorre de forma dialético.  

Partindo desse pressuposto, é dever das unidades educativas elaborar um plano de 

formação para o retorno das aulas presenciais. Diante desse fato, o principal objetivo deste 

artigo foi levantar informações sobre a formação dos professores, procurando, elaborar um 

plano de trabalho em serviço para os educadores após o retorno das atividades presenciais em 

consonância com o Currículo Paulista e a transposição das Habilidades Essenciais na reabertura 

das escolas. 

Também, foi intenção buscar uma fundamentação teórica metodológica, nas linhas de 

pensamento: Taxionomia de Blomm; As Competências CHAR e a Ferramenta de 

Planejamento Estratégico SWOT (dos termos em inglês strengths, weaknesses, opportunities, 

threats), traduzindo para a Língua Portuguesa: pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, 

ameaças, possibilitando uma compreensão profunda do processo de aprendizado articulado 

com o Currículo Paulista e a BNCC. 

  

METODOLOGIA 

 

Diante do retorno das aulas presenciais, procurou-se através desta proposta, explorar 

várias teorias inovadoras contextualizadas com o momento pelo qual a Educação Básica está 

passando. 

A priori, o método desenvolvido aqui estão articulados com a reinvenção das propostas 

didáticas/pedagógicas no retorno as aulas após o isolamento social. À luz da reflexão, buscou 

alicerçar a linha de raciocínio nos métodos de aprendizagem relacionados com a Taxionomia 

de Bloom; uma nova forma de conceber as Competências CHAR e a metodologia SWOT, 

objetivando conceber os pontos fortes, fracos, oportunidades e as ameaças, no contexto 

educacionais, tendências que contribuirão para uma reflexão do retorno as aulas presenciais.  

Buscando uma fundamentação teórica, nota-se uma restruturação no quesito ações 

didáticas, outrossim, buscaram-se direcionar as propostas de aulas para as SD-Sequências 

Didáticas, objetivando uma introdução, desenvolvimento e avaliação das atividades 

desenvolvidas pelos alunos. Em outras palavras, os docentes conceberão onde os estudantes 

pararam no quesito habilidades e como desenvolver estratégias para a continuidade na série 

atual do estudante.  
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Em outras palavras, é preciso ter uma sequência de aprendizagem, visto que muitos 

estudantes não conseguiram acompanhar as aulas remotas durante o isolamento social.  

Diante desse fato, os docentes necessitarão de um conhecimento profundo sobre o 

conceito de uma sequência didática, assim poderão compreender que o processo de ensino 

aprendizagem desenvolve fundamentado nos conhecimentos anteriores dos estudantes, ou seja, 

os conteúdos aprendidos darão suporte para as habilidades na série/turma em que os estudantes 

estão frequentando, possibilitando o prosseguimento dos estudos.  

À luz da reflexão, almejou-se direcionar a formação dos professores para as 

metodologias das sequências didáticas, acima de tudo, alinhando-as com os processos 

metodológico: “Taxionomia de Bloom”, as Estratégias SWOT, a Categoria CHAR e as 

novas formas de compreender Competências. 

  

 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Em toda a história da humanidade, a escola foi estruturada para atender as demandas 

políticas, sociais, econômicas e culturais da sociedade vigente. Não obstante, as políticas 

educacionais devem ser analisadas dentro das transformações históricas, acompanhando a 

lógica capitalista.  

As atuais políticas educacionais e organizativas devem ser compreendidas no quadro 
mais amplo das transformações econômicas, políticas, culturais e geográficas que 

caracterizam o mundo contemporâneo. Com efeito, as reformas educativas executadas 

em vários países do mundo europeu e americano, nos últimos 20 anos, coincidem com 

a recomposição do sistema capitalista mundial, [...]. (Libâneo, 2011, p. 33). 

  

 Todavia, as variáveis políticas e econômicas sobrepuseram as vertentes sociais e 

culturais, o principal objetivo da escola era preparar os estudantes para a reestruturação do 

mercado de trabalho, o sistema capitalista em transformações. Foi assim durante a educação 

primitiva, educação na era moderna, na Revolução Industrial e subsequente. 

No entanto, estamos presenciando um momento delicado, uma pandemia sem 

precedentes. E pela primeira vez é preciso pensar e ressignificar as instituições escolares para a 

volta as aulas e atender as demandas que a COVID-19 deixou tanto na sociedade como no 

processo aprendizado dos educandos.  

À luz da reflexão, uma sequência didática: “[...] é um conjunto de atividades escolares 

organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero textual oral ou escrito”.  
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(SCHENEUWLY; DOLZ, 2004, p. 97). A figura ilustrativa abaixo demonstra o processo de 

aprendizagem de acordo com as sequências didáticas. 

 
Figura 1: Esquema da sequência didática (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004). 

 
Fonte: (SCHNEUWLY e DOLZ, 2004. Acesso em 04-12-2020. 

  

 

A luz da exemplificação, uma sequência didática contribuirá na elaboração de etapas, 

percebendo o grau de maturidade dos alunos, ou seja, como ele estava antes da pandemia e o 

isolamento social, percebendo como ficou os níveis de aprendizagem e conhecimento dos 

estudantes após a pandemia. 

 Para o enfrentamento do retorno das aulas presenciais de forma segura toda a equipe 

escolar deverá se reinventar, ou melhor, será preciso ressignificar o conceito de escola 

consolidado por vários séculos. 

Assim, a formação continuada dos docentes em etapas, sobretudo em serviço, 

contribuirá para o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos em módulos ou momentos de 

consolidação dos conteúdos, compensando o tempo do educando que não conseguiu 

acompanhar o ensino remoto.  

Vivenciou-se uma das maiores catástrofes da humanidade, a Covid-19, dentro desse 

contexto a escola também sofreu duras perdas cognitivas. No entanto, no retorno de forma 

segura é preciso reconstruir as instituições educativas para uma nova etapa, é preciso toda a 

equipe escolar fazer escolhas. 

Para Perrenoud (2002, p. 12): “Não é possível formar professores sem fazer escolhas 

ideológicas”. Este é o momento de os professores junto aos gestores realizarem as escolhas 

didáticas pedagógicas para seguir em frente.  

Consoante a SCHENEUWLY; DOLZ, 2004, a Sequência Didática aqui apresentada, 

articulará com as teorias: “Taxionomia de Bloom”, as Estratégias SWOT, a Categoria CHAR 

e as novas formas de compreender Competências, estruturadas nas imagens abaixo:  
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Figura 2: Taxionomia de Bloom categoria conhecimento. 

 
Fonte: https://institutointeger.com.br/. Acesso em 04-12-2020 

 

 

 

 

Figura 3: CHAR-um novo significado de competência. 

 

 
Fonte: mundodomarketing. Acesso em 04-12-2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://institutointeger.com.br/
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Figura-4: Estratégias SWOT 

 

 
Fonte: avmakers.com.br. Acesso em 04-12-2020. 

  

 

Naturalmente, as teorias e metodologias citadas acima, subsidiarão na formação 

continuada dos docentes no contexto escolar, acima de tudo no retorno das aulas presenciais 

após meses de isolamento social, quando boa parte dos estudantes não conseguiram acompanhar 

os estudos através das aulas remotas por falta de recursos tecnológicos. 

Outro ponto de suma importância é que as metodologias (para algumas estratégias de 

aprendizagem ou teorias): Taxionomia de Bloom; Análise CHAR e as estratégias SWOT estão 

alinhadas com as Competências da BNCC, assim como, o Currículo Paulista da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo.  

No entanto, é preciso analisar o contexto cultural em que a escola está situada. De acordo 

com Moura (2016, p.31), na Perspectiva Histórico-cultural, sobretudo, na categoria escola, “[...] 

a educação é o processo de transmissão e assimilação da cultura produzida historicamente, 

sendo por meio dela que os indivíduos se humanizam, herdam a cultura da humanidade”. Diante 

da situação, em que as unidades escolares vivenciaram o agravamento da Covid-19, uma análise 

Histórico-cultural da realidade educacional se faz necessário.  

Para o estudioso, PARO (2001, p.21), apud Moura (2016, p.34): “A escola fundamental 

reveste-se, assim, de uma dupla responsabilidade social: [...] porque não pode dar conta de 

todo o saber produzido historicamente, ela precisa fazer isso de modo seletivo, [...]”. Em outras 

palavras, é preciso uma ação-reflexão-ação sobre o contexto histórico na qual estamos passando 
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para pensar em uma perspectiva seletiva/didático/pedagógico, uma linha tênue com a 

Perspectiva Histórico Cultural. 

 

 Uma visão seguindo uma linha de raciocínio na Perspectiva Histórico-cultural está de 

acordo com uma educação qualitativa, concebendo as problemáticas históricas e culturais, 

assim como, perceber o meio circundante em que a unidade escolar está inserida, dessa forma, 

não criamos expectativas no mundo das ilusões educacionais, acreditando que é através da 

quantidade que ocorre o processo de aprendizagem.  

Diante do retorno das aulas presenciais, procurou-se através desta proposta, explorar 

os diversos Métodos de formação continuada em serviço, relacionadas a construção do processo 

histórico, sobretudo, conceber a realidade de cada unidade escolar assim como o seu público-

alvo. Para tanto, foram elencados cinco momentos de formação e aprendizagem destacados 

abaixo:  

1º Momento - Observação e Sensibilização: Apresentação da Sequência Didática aos 

docentes no momento de Aula da Trabalho Pedagógico Coletivo (ATPC) e Aula de Trabalho 

Pedagógico de Área (ATPA) na perspectiva diagnóstica;  

2º Momento - Operacional/Prático: Realizar uma análise do Currículo Paulista (Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo) e as Habilidades na perspectiva da Taxionomia de Bloom; 

3º Momento – Operacional/Prático: Fazer uso do Método CHAR (conhecimento, 

habilidades, Atitudes e resultados), durante as reuniões pedagógicas, cujo objetivo criar 

possibilidades para que os educadores utilizem no processo ensino/aprendizado;  

4º Momento - Operacional/Prático: Aplicabilidade das estratégias SWOT (pontos forte, 

pontos fracos, oportunidades e ameaças), durante a formação nas Aulas de Trabalho 

Pedagógico Coletivo;   

5º Momento: Operacional/Prático: Avaliação da aplicabilidade em sala de aula da proposta 

da formação continuada. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Levando em consideração que a formação continuada dos professores, segue uma lógica 

e um processo teórico/metodológico, necessitando de um estudo diagnóstico, acima de tudo, 

contextualizado com o processo histórico-cultural, procurou-se no desenvolvimento da 

proposta apresentada, estratégias e referenciais teóricos, cujo objetivo segue a linha de 

pensamento articulada com o retorno das aulas presenciais na perspectiva das tendências 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

146 
educacionais em prol do aprendizado qualitativo dos estudantes após longos meses de trabalho 

remoto. 

Analisando os pressupostos metodológicos do retorno presencial das aulas, a instituição 

escola terá que se redesenhar ou melhor ressignificar para atender as demandas didáticas 

pedagógicas dos estudantes.  

A priori, da mesma forma que os estudantes e professores tiveram que se reinventar para 

o trabalho remoto, as unidades educativas terão que desdobrar novas ações perante a um 

público-alvo em que a maioria dos alunos ficaram sem acompanhar as aulas perante a ausência 

de recursos tecnológicos.  

Dessa forma, as ideias, métodos e teorias aqui apresentadas, foram aplicadas no contexto 

escolar seguindo uma fundamentação na formação dos professores em serviço, além das 

estratégias citadas acima, buscou-se na formação dos professores um direcionamento para as 

ações: Planejar; Executar e Avaliar, método experienciado no retorno das aulas presenciais. 

Enfim, da mesma forma, que a escola precisou se reinventar para o trabalho remoto, essa 

instituição necessitará se reinventar para o retorno presencial, é preciso visualizar ações 

transformadoras que possam impactar no desenvolvimento cognitivo dos alunos diante do 

retorno presencial. Naturalmente é preciso quebrar paradigmas educacionais consolidados há 

séculos pela humanidade, a ressignificação e reinvenção da escola se faz necessário diante do 

momento pelo qual a humanidade passou, deixando um rastro de destruição social e 

educacional.  
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RESUMO 

O presente artigo visa dialogar sobre a importância do conhecimento do Transtorno de Déficit 

de Atenção/ Hiperatividade, sendo classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento, 

por meio das principais características, a importância da mediação pedagógica em prol dos 

direitos de aprendizagem do estudante. O processo de avaliação e intervenção por profissionais 

da educação auxilia no desenvolvimento cognitivo desses estudantes devidamente 

diagnosticados e de estudantes típicos. Para que os estudantes com TDAH tenham suas 

habilidades e rebaixamentos reconhecidos, observados e trabalhados deve-se ter 

esclarecimentos sobre as ferramentas que melhor interferem e com isso melhore o aprendizado 

e a autoestima dessas crianças e adolescentes. Esse estudo foi realizado em cursos sobre 

neurodesenvolvimento e específicos de TDAH, leitura de livros e artigos, bem como pesquisa 

na Internet. Portanto, o principal objetivo é fomentar a necessidade do conhecimento básico por 

profissionais que atuam com crianças e adolescentes proporcionando o conhecimento de 

algumas ferramentas de avaliação e intervenção adequada para o processo de ensino-

aprendizagem. 

Palavras-chave – TDAH. Avaliação. Intervenção. Ensino aprendizagem. 

 

ABSTRACT 

This article aims to discuss the importance of knowledge of Attention Deficit / Hyperactivity 

Disorder, being classified as a neurodevelopmental disorder, through the main characteristics, 

the importance of pedagogical mediation in favor of the student's learning rights. The evaluation 

and intervention process by education professionals helps in the cognitive development of these 

properly diagnosed students and typical students. In order for students with ADHD to have their 

skills and drawbacks recognized, observed and worked on, there should be clarifications about 

the tools that best interfere and thereby improve the learning and self-esteem of these children 

and adolescents. This study was carried out in courses on neurodevelopment and specific to 

ADHD, reading books and articles, as well as research on the Internet. Therefore, the main 

objective is to foster the need for basic knowledge by professionals who work with children and 

https://institutointeger.com.br/2020/05/14/taxonomia-de-bloom-a-tecnica-do-conhecimento-da-compreensao-da-pratica-do-aprendizado-e-muito-mais/
https://institutointeger.com.br/2020/05/14/taxonomia-de-bloom-a-tecnica-do-conhecimento-da-compreensao-da-pratica-do-aprendizado-e-muito-mais/
https://institutointeger.com.br/2020/05/14/taxonomia-de-bloom-a-tecnica-do-conhecimento-da-compreensao-da-pratica-do-aprendizado-e-muito-mais/
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adolescents, providing the knowledge of some assessment tools and appropriate intervention 

for the teaching-learning process. 

Keywords - ADHD. Assessment. Intervention. I teach learning. 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

  Os transtornos de Neurodesenvolvimento englobam alterações dos processos iniciais do 

desenvolvimento cerebral que persistem ao longo da vida. Os transtornos de 

Neurodesenvolvimento têm sua origem no período gestacional ou na infância, muitas vezes são 

observados alterações motoras, psicossociais e pedagógicas quando a criança passa a frequentar 

creches ou escolas, sendo um deles o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH). 

A justificativa deste estudo avaliação e intervenção pedagógica do Transtorno do 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), tem uma relevância para as aprendizagens 

significativas, pelo crescente o aumento do índice de crianças e adolescentes diagnosticados nas 

escolas., e ainda os profissionais que atuam com este público tem a dificuldade de avaliar e 

intervir em suas habilidades e rebaixamentos.  

 O devido diagnóstico é fechado e assinado apenas pelo Médico. 

Neuropsicopedagogos, Psicopedagogos, Psicólogos e Pedagogos auxiliam através de dados e 

relatórios a um fechamento de diagnóstico adequado ao desenvolvimento da criança/ 

adolescente/ adulto. 

A avaliação pedagógica deve nos permitir dispor de informações relevantes, não 

apenas em relação às dificuldades apresentadas por um determinado estudante, professor ou 

pai, mas também as suas potencialidades e capacidades. 

Assim, abordamos um dos transtornos do neurodesenvolvimento, através da visão de 

Bradley, Cantwel, Machado, Bello, Borges, Willens, Barkley, DSM-5. 

Considera-se que a interação estabelecida pelo estudante nos diferentes contextos 

determina tanto suas competências e habilidades quanto a definição de auxílio que necessita. 

Podem ocorrer déficits sérios na interação social e em habilidades de comunicação, 

podendo acarretar prejuízos que variam entre limitações relacionadas.  

Para se definir quais os instrumentos e técnicas usar para avaliar e propor intervenções, 

o profissional da educação deve primeiro fazer uma reflexão organizada sobre as queixas, 

comportamentos expressados oralmente e advindo de observações incluindo o processo de 
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aprendizagem da turma. Cabe ressaltar que nem toda demanda implica em uma avaliação, as 

vezes estratégias individuais com o professor, o estudante pode sanar a questão. 

Sem uma visão transversal é difícil produzir mudanças no contexto de ensino-

aprendizagem, buscar uma visão global que possam intervir nos processos individuais e 

coletivos dos estudantes.  

 

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE  

Segundo a Sociedade de Pediatria do Neurodesenvolvimento (SPND) apud Bwizer: 

  
“Neurodesenvolvimento da criança define-se como o conjunto de competências por 

meio das quais a criança interage com o meio que a rodeia, numa perspectiva 

dinâmica, de acordo com a sua idade, o seu grau de maturação, os seus fatores 
biológicos intrínsecos e os estímulos provenientes do ambiente.” 
  

Os Transtornos do Neurodesenvolvimento surgem na infância, portanto as pessoas 

próximas, como familiares e os profissionais de educação (Creche/ Escola) precisam ficar 

atentos aos Marcos do Desenvolvimento (quando a criança começou a falar, a andar, se 

engatinhou, como é o sono da criança, se é uma criança agitada ou quieta demais, se compreende 

bem o que lhe é dito, alimentação adequada, se a criança brinca com outras crianças da mesma 

idade e/ou com outros). Fazem parte dessas competências/ habilidades: motricidade global, 

manipulação, sensorial, como a visão e a audição, a comunicação e a linguagem, 

comportamentos, competências cognitivas verbais e não verbais, emoções/ afetos. 

 É na observação do cotidiano que a criança favorecerá a identificação precoce de 

quaisquer sinais que estejam abaixo do esperado para aquela faixa etária. A identificação e 

intervenção precoce favorece atitudes necessárias, a fim de minimizar os prejuízos ao 

desenvolvimento global da criança. 

Essas condições que se iniciam na infância e tem impacto importante no 

funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional.  

Conhecido como TDAH, é um transtorno que se caracteriza por prejuízos no controle 

da atenção e no controle motor. Frequentemente, existe um prejuízo também no controle 

emocional. 

A característica essencial do transtorno de déficit de atenção/hiperatividade é um 

padrão persistente de desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade que interfere no 

funcionamento ou no desenvolvimento. A desatenção manifesta-se 

comportamentalmente no TDAH como divagação em tarefas, falta de persistência, 

dificuldade de manter o foco e desorganização – e não constitui consequência de 

desafio ou falta de compreensão. A hiperatividade refere-se a atividade motora 
excessiva (como uma criança que corre por tudo) quando não apropriado ou remexer, 

batucar ou conversar em excesso. Nos adultos, a hiperatividade pode se manifestar 

como inquietude extrema ou esgotamento dos outros com sua atividade. A 

impulsividade refere-se a ações precipitadas que ocorrem no momento sem 

premeditação e com elevado potencial para dano à pessoa (p. ex., atravessar uma rua 
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sem olhar). A impulsividade pode ser reflexo de um desejo de recompensas imediatas 

ou de incapacidade de postergar a gratificação. Comportamentos impulsivos podem 

se manifestar com intromissão social (p. ex., interromper os outros em excesso) e/ou 

tomada de decisões importantes sem considerações acerca das consequências no longo 

prazo (p. ex., assumir um emprego sem informações adequadas) (DSM-5, p.105) 
  

 

 

 

Embora seja bastante variável, em geral, os primeiros sinais já são percebidos no 

momento em que a criança começa a caminhar. Pode acontecer também que os sintomas sejam 

percebidos ao longo do desenvolvimento, no período escolar. 

O TDAH se manifesta em cerca de 5% das crianças, conforme o DSM-5, na infância 

é mais frequente no sexo masculino que no sexo feminino, sendo uma proporção 4:1 (Cantwell, 

1996 apud MACHADO, BELLO & BORGES , 2017). Desses, 60% permanecem com os 

sintomas na vida adulta, podendo se igualar a uma proporção 1:1 (Willens, 2004 apud 

MACHADO, BELLO & BORGES, 2017). 

A criança, adolescente ou adulto com TDAH, têm maiores dificuldade em manter a 

atenção nas atividades e no controle do corpo.  

Os sintomas de hiperatividade são frequentes nos meninos, enquanto o déficit de 

atenção nas meninas. 

  
Apesar de ser considerada uma doença neurobiológica, o TDAH ainda não apresenta 

caisas totalmente definidas, porém, é sabido que fatores genéticos e ambientais vão 

interferir neste transtorno. Indivíduos com TDAH, apresentam 50% de chance de ter 

o mesmo transtorno. [...] Quanto aos fatores ambientais, comprometimentos pré, peri 

e pós-natal devem ser pesquisados, nunca esquecendo de investigar o uso de álcool e 

drogas na gestação, importantes causadores de TDAH. (MACHADO, BELLO & 

BORGES, p. 2. 2017). 
  

Podem apresentar inquietação e dificuldade de espera. Por isso, costumam sentir raiva 

de forma intensa e, muitas vezes, dificuldade de controle das emoções e impulsividade. O DSM-

5, descreve os sintomas e critérios para o diagnóstico. 

Do ponto de vista neurobiológico, o transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

envolve prejuízos na maturação no desenvolvimento do córtex pré-frontal, segundo 

Shaw(2006). Área que exerce um papel fundamental nas diferentes funções do nosso cérebro. 

Dessa forma, o controle sobre as diferentes áreas: motor, funções executivas, áreas relacionadas 

às emoções, aos pensamentos, a atenção — é mais frágil. 

O tratamento é multidisciplinar, havendo a necessidade de acompanhamento de 

neuropediatra, psiquiatra, psicólogo, neuropsicopedagogo e/ou psicopedagogo, pedagógico 

(podendo ocorrer adequação curricular). 
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O TDAH está associado a desempenho escolar e sucesso acadêmico reduzidos, 

rejeição social e, nos adultos, a piores desempenho, sucesso e assiduidade no campo 

profissional e a maior probabilidade de desemprego, além de altos níveis de conflito 

interpessoal. Crianças com TDAH apresentam uma probabilidade significativamente 

maior do que seus pares para desenvolver transtorno da conduta na adolescência e 

transtorno da personalidade antissocial na idade adulta, aumentando, assim, a 

probabilidade de transtornos por uso de substâncias e prisão. (DSM-5, p.107) 
  

Estudos indicam que Charles Bradley, em 1937, usou medicamento para o tratamento 

de pacientes com TDAH, a benzidrina. Através de estudos clínicos e imagem, com o passar dos 

anos, desde 1957, fez-se o uso dos estimulantes metilfelinidato(MTF)  e lisdexanfetamina, 

agem aumentando a concentração de dopamina e noradrenalina na fenda sináptica através do 

bloqueio de sua receptação. Segundo Barkley(2008), estudos indicam melhora entre 73 e 77% 

dos sintomas ao ser iniciado o uso do estimulante. 

  

POSSÍVEIS AVALIAÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O TDAH 

 

Avaliação não é apenas a aplicação de testes e sim a interpretação cuidadosa dos 

resultados somada a análise da situação atual do sujeito no contexto em que vive. Somente com 

base nesta compreensão global é possível sugerir uma intervenção adequada. 

Muitas vezes queixas subjetivas de atividades de vida diária (AVDs), quando 

investigadas revelam que outros fatores sistêmicos ou pessoais são o motivo destas 

disfuncionalidades. É importante conhecer e estar apto a analisar os recursos e/ou avaliações 

disponíveis. 

Por exemplo, as Avaliações Ecológicas (avaliações que pesquisam o ambiente) – 

Anamnese (entrevista); Perfil Sensorial, SDQ (Questionário de capacidades e dificuldades). Na 

avaliação ecológica leva-se em consideração: estado biocomportamental; prontidão; processo 

da informação; memória; comunicação e cognitivo. 

Abaixo, um quadro citando alguns testes/ protocolos, apontando a faixa etária e 

objetivos. 

 

IDADE TESTE HABILIDADES 

Todos Anamnese 
Entrevista com os responsáveis - 

Ecológica 

03 aos 16 

anos 

SDQ – Questionário de 

Capacidades e Dificuldades 

(Goodman,1997) 

Funções executivas - Ecológica 

Bebê aos 14 

anos e 11 

meses 

Perfil Sensorial 2 - (Winnie Dunn) 

Ecológica – desenvolvimento 

perceptivo-motor, processamento 

fonológico, processamento numérico, 

funções executivas (F.E.) 
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A partir de 03 

anos 

EOCA – Entrevista operativa 

Centrada na Aprendizagem – (Jorge 

Visca) 

Investigar os vínculos que possui com os 

objetos e os conteúdos, relação, 

organização, apropriação, imaginação, 

criatividade, preparação, regras 

utilizadas, etc. 

A partir de 06 

anos 

Provas Operatórias Piagetianas 

(Jorge Visca, 1995) 

Objetivo de determinar o nível de 

pensamento do sujeito realizando uma 

análise quantitativa, e reconhecer as 

diferenças funcionais realizando um 

estudo predominante qualitativo. 

06 a 12 anos 

As suas subescalas e escalas 

(Hiperatividade, Défice de Atenção, 

Hiperatividade/Défice de Atenção e 

Problemas Comportamentais) 

EDAH - A adaptação portuguesa foi 

realizada por Ana Allen Gomes, 

Célia Marisa Lopes e Carlos 

Fernandes Silva. 

Objetivo recolher informações sobre o 

comportamento da criança. Permite obter 

alguns indicadores em termos do 

diagnóstico de Perturbação de Défice de 

Atenção/Hiperatividade. 

 Risco para TDAH, TC 

06 a 15 anos 

Escala SNAP – IV – validado pelo 

Grupo de Estudos do Déficit de 

Atenção e Hiperatividade da UFRF 

e pelo Serviço de Psiquiatria da 

infância e Adolescência da UFRGS 

Os itens 1 a 18 apontarão sintomas 

primários do Transtorno de Déficit de 

Atenção e Hiperatividade, enquanto os 

itens de 19 a 26 apontarão sintomas 

primários de Transtorno Desafiador e de 

Oposição. 

06 a 15 anos 

Escala de Autoavaliação do 

Transtorno de Déficit de Atenção/ 

Hiperatividade – ETDAH – CriAd – 

(Edylene Belline) 

Pretende trazer o entendimento da 

própria criança e adolescente a respeito 

dos possíveis prejuízos de atenção, 

hiperatividade/ impulsividade, bem como 

a intensidade do prejuízo (moderado ou 

grave) 

03 a 15 anos 

Escala de CONNERS – adaptada e 

validada no Brasil por Barbosa 

(1995) 

Visando o diagnóstico da hiperatividade 

– versão destinadas para pais e 

professores 

06 aos 16 

anos 

Par Educativo (Malvina Oris e 

Maria Luisa) 
Vínculos afetivos escolares e familiares 

Bebê aos 14 

anos e 11 

meses 

Escala de Desenvolvimento Motor 

– EDM – (Francisco Rosa Neto) 

Perceptivo motor – esquema corporal, 

organização espacial, organização 

temporal, dominância lateral – equilíbrio 

e rapidez 

04 aos 12 

anos 

Pop-Tt - Protocolo De Observação 

Psicomotora – (Teresa Borghi e 

Telma Pantano) 
 

Visa corroborar os critérios diagnósticos 

em crianças que apresentam dificuldades 

de relacionamento, desenvolvimento 

e/ou aprendizagem, buscando a 

compreensão mais acertada acerca das 

inadaptações existentes, numa análise 

simplificada do arcabouço psicomotor 

em funcionamento. 

5 a 6 anos  

IAR – Instrumento de Avaliação do 

Repertório Básico para a 

Alfabetização (Sérgio Antonio da 

Silva Leite) 

Repertório comportamental das crianças 

no que diz respeito aos pré-requisitos 

fundamentais para a aprendizagem da 

leitura e escrita; esquema corporal; 

lateralidade; posição; direção; espaço; 
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tamanho; quantidade; forma; 

discriminação visual; discriminação 

auditiva; verbalização de palavras; 

análise-síntese; coordenação motora fina 

1° e 2° anos 

IPPL – Protocolo de identificação 

precoce dos problemas de leitura – 

(Simone Capellini, Alexandra 

César, Gisele Germano)  

É um instrumento de avaliação que pode 

ser utilizado como rastreio universal do 

modelo de resposta à intervenção (RTI) 

para a identificação precoce dos escolares 

de risco para problemas de leitura, como 

dislexia. 

2° ano EF 

Compreensão de Palavras e Frases – 

(Adriana Marques e Simone 

Capelline) 

Auxiliar na identificação de habilidades e 

dificuldades no aprendizado desses 

escolares. 

1° ao 5° ano 

Protocolo de Avaliação de 

Habilidades Cognitivo-Linguísticas 

– (Simone Capellini, Ian Smythe, 

Cláudia da Silva) 

Avaliar diferentes aspectos do 

processamento cognitivo-linguistico de 

crianças em fase de alfabetização, 

auxiliando na identificação de crianças 

com desempenho abaixo do esperado em 

leitura 

06 aos 14 

anos 

19 aos 75 

anos 

Trilhas A e B  

Trilhas Pré-Escolares (Seabra & 

Martins – V.1) 

(Fonseca, Prando & Zimmermann, 

V.2) 

 

F.E. – Flexibilidade cognitiva – com 

demanda: percepção e atenção visual, 

velocidade e rastreamento visuomotor, 

atenção sustentada e velocidade de 

processamento 

05 aos 14 

anos 

Teste de Atenção por cancelamento 

– TAC (Seabra & Martins – V.1) 

F.E. – Atenção seletiva – com contexto 

de estímulos visuais 

11 aos 14 

anos 

Torre de Londres – TOL – (Seabra 

& Martins – V.1) 

F.E. – Planejamento executivo e solução 

de problemas 

12 aos 14 

anos 

Stroop Test Victoria (SPREEN, 

STRAUS, 1998) 

F.E. - Atenção, flexibilidade cognitiva, 

controle inibitório, velocidade de 

processamento 

(cartão 1-atenção concentrada; cartão 2 – 

atenção dividida,cartão 3- atenção 

seletiva) porém, memória operacional, 

flexibilidade cognitiva e controle 

inibitório, também são envolvidos na 

execução da tarefa. além disso, em 

crianças, permite a realização de 

inferências sobre o desenvolvimento e 

automatização dos processos de leitura. 

07 aos 10 

anos 
Token Test Reduzido 

F.E. - Capacidade de compreender 

instruções e comandos com crescente 

nível de complexidade 

04 a 10 anos 

Span de Blocos–Corsi (TSB-C) 

Span de Dígitos – (TSD) 

(Martins & Mecca, V.4) 

F.E. - Avaliar memória operacional 

através do esboço visuoespacial. 

Parte A – 05 

aos 88 anos 

Parte B – 04 

aos 07 anos 

Figuras de Taylor (David T.R., 

Rebecca S. Allen, & Frederick A. 

Schimitt Pages 

F.E. - Planejamento, análise do 

processamento visuespacial, evocação da 

praxia motora, memória visual imediata e 

memória visual tardia 
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06 anos e 

meio aos 17 

anos e 11 

meses;  

19 aos 75 

anos 

Winsconsin versão Nelson 

(Oliveira, R.M., Mogradi, 

D.C.,Gabrig, I.A. & Charmat)  

(Fonseca, Prando & Zimmermann, 

V.2) 

F.E. - Capacidade de raciocínio abstrato 

e flexibilidade cognitiva em respostas as 

demandas ambientais e imprevisíveis 

1ª a 4ª série 

Teste de Competência de Leitura de 

Palavras e Pseudopalavras – TCLPP 

(Seabra & Copovilla) 

Avaliar a competência de leitura 

silenciosa de palavras isoladas, e servir 

de coadjuvante para diagnóstico 

diferencial de distúrbios de aquisição de 

leitura.  

Permite interpretar os dados do padrão de 

leitura específico apresentado pela 

criança quanto ao modelo do 

desenvolvimento de leitura e escrita, e 

inferir o estágio de desenvolvimento 

(logográfico, alfabético, ortográfico) em 

que ela se encontra e as estratégias de 

leitura (ideovisual ou logográfica, 

perilexical ou fonológica, lexical) 

prevalecentes. 

03 a 06 anos 
Teste de Discriminação Fonológica 

– (Seabra & Martins, V.2) 

Verificar discriminação auditiva de 

palavras que diferem um fonema. Apoio 

de recurso visual. 

03 aos 14 

anos 

Teste de Nomeação Infantil - TIN 

(Seabra & Martins, V.2) 

Capacidade de nomear verbalmente 

figuras – linguagem expressiva, memória 

longo prazo e acesso ao léxico – estímulo 

de figuras 

1ª a 4ª série 

Prova de Consciência Fonológica 

por Escolha de figuras - (Seabra & 

Martins, V.2) 

Consciência fonológica em 09 

habilidades: rima, aliteração, adição 

silábica, subtração silábica, adição 

fonêmica, subtração fonêmica, 

transposição silábica, transposição 

fonêmica, trocadilhos 

03 aos 14 

anos 

Teste de Repetição de Palavras e 

Pseudopalavras – TRPP – (Seabra 

& Martins, V.2) 

Avalia memória de curto prazo 

fonológica. Estímulo – informação 

auditiva. 

6 a 11 anos 

TCCAL – Teste Contrastivo de 

Compreensão auditiva e de Leitura 

– Subteste de Compreensão de 

Sentenças Escritas e Subteste de 

Compreensão de Sentenças 

Faladas  (Seabra, Martins & 

Capovilla V.3) 

Habilidade de compreensão auditiva e de 

compreensão de leitura silenciosa, 

rastreio visual 

6 a 11 anos 

Prova Escrita sob Ditado (versão 

reduzida) - (Seabra, Martins & 

Capovilla V.3) 

Avalia a escrita na condição de Ditado. 

6 a 11 anos 
Prova de Aritmática (Seabra, 

Martins & Capovilla V.3) 

Avalia distintos aspectos da competência 

aritmética, incluindo escrita, comparação 

de grandezas, operações apresentadas por 

escrito e oralmente, resolução de 
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problemas matemáticos. Processamento 

numérico e cálculo. 

1° ao 5° ano 

(06 a 13 anos) 

Coruja PROMAT – Pearson, 

Mônica Weinstein 

É um roteiro para a sondagem das 

habilidades matemáticas nos anos iniciais 

do ensino fundamental. Seu objetivo é 

verificar se as competências numéricas 

básicas foram adquiridas e, em caso de 

defasagem na aquisição dessas 

competências, indicar a(s) área(s) de 

concentração das dificuldades. A partir 

da aplicação do roteiro, podemos 

identificar com maior exatidão áreas 

prioritárias para a intervenção 

especializada. 

1° ao 6° ano 

07 aos 12 

anos 

Bateria de Aferição de 

Competências Matemáticas – Inês 

Salgado e Rafael Pereira 

Caracterizar o perfil matemático das 

crianças com dificuldades específicas na 

Matemática 

06 aos 12 

anos 

19 aos 75 

anos 

Tarefas de Fluência Verbal – 

(Fonseca, Prando & Zimmermann, 

V.1 e V.2) 

 

Capacidade de acessar e evocar palavras 

– acesso ao léxico, acesso às palavras – 

conexão com FE: atenção seletiva; 

flexibilidade cognitiva; controle 

inibitório; memória de trabalho, 

planejamento da busca. 

06 aos 12 

anos 

Discurso Narrativo Oral Infantil – 

DNOI - (Fonseca, Prando & 

Zimmermann, V.1) 

Habilidade de linguagem em nível 

discursivo, compreensão e capacidade de 

inferência, memória de trabalho e 

episódica – nível semântico 

06 aos 12 

anos 

Teste Hayling Infantil - (Fonseca, 

Prando & Zimmermann, V.1) 

Componentes de iniciação e inibição das 

FE, flexibilidade cognitiva, velocidade 

de processamento 

06 aos 12 

anos 

19 aos 75 

anos 

Geração Aleatória de Números – 

GAN (Fonseca, Prando & 

Zimmermann, V.1 e V.2) 

Memória de trabalho – manipula 

informações mentais – estímulo auditivo 

07 aos 12 

anos 

Discurso narrativo Escrito Infantil – 

DNEI - (Fonseca, Prando & 

Zimmermann, V.1) 

Leitura – decodificação, fluência, 

compreensão 

Processamento discursivo e pragmático-

inferencial por input visual 

F.E. – memória de trabalho, memória 

episódica verbal, memória semântica, 

atenção e velocidade de processamento 

Possibilita inferências – levantar 

hipóteses, intensões, comportamento. 

1º ao 9º ano 

Teste de Desempenho Escolar -

TDE II - Lilian Milnitsky 

Claudia Hofheinz Giacomoni 

Rochele Paz Fonseca   

Objetivo avaliar habilidades básicas de 

leitura, escrita e aritmética podendo ser 

utilizado não apenas como uma triagem 

universal do processo de aprendizagem 

desses três domínios do desempenho 

escolar, mas também como instrumento 

de avaliação ou como parte de uma 

bateria de instrumentos com fins 
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diagnósticos e clínicos de planejamento e 

intervenções clínico-educacionais. 

A partir de 4 

anos 

CONFIAS - Consciência 

fonológica instrumento de 

avaliação sequencial -  Adriana 

Costa e Elizabet Guarda. Sonia 

Moojen, Regina Lamprecht, 

Rosangela Santos, Gabriela Freitas, 

Raquel Brodacz, Maity Siqueira 

Objetivo avaliar a consciência fonológica 

de forma abrangente e sequencial. 

Possibilita a investigação das 

capacidades fonológicas, considerando a 

relação com a hipótese da escrita 

(Ferreiro & Teberosky, 1991).  

 

08 a 11 anos 

Escala para Avaliação da 

Motivação Escolar Infantojuvenil 

(EME-IJ) -  Selma de Cássia 

Martinelli / Fermino Fernandes 

Sisto 

Fornece três tipos de medidas sendo, uma 

relacionada à motivação escolar 

intrínseca, outra à extrínseca e à 

motivação escolar geral da pessoa. A 

aplicação pode ser de forma individual ou 

coletiva, é rápida, não ultrapassando 10 

minutos e sua utilização é dirigida a 

profissionais da área educacional. 

1° ao 9° ano 

(07 a 16 anos) 

EAVAP - Katya Luciane de 

Oliveira,  Evely Boruchovitch e 

Acácia Aparecida Angeli dos 

Santos. 

Avalia as estratégias cognitivas e 

metacognitivas de aprendizagem 

relatadas e utilizadas por alunos do 

ensino fundamental. Pode ser empregada 

no diagnóstico psicoeducacional de 

crianças do ensino fundamental ou de 

pessoas do mesmo nível de escolaridade 

que demonstram dificuldades para 

estudar e aprender. 

06 a 11 anos 
Papel de Carta - Leila Sara José 

Chamat 

Avaliar as dificuldades de aprendizagem 

apresentadas pelas crianças: 

Comunicação, Vinculação Afetiva, 

Receber Afeto, Interação Familiar, 

Relação com a Aprendizagem e 

Prognóstico. 

  

  

  

INTERVENÇÕES/ TREINAMENTO 

 

As intervenções pedagógicas para os diagnosticados com TDAH após o levantamento 

de suas limitações e potencialidades envolvem atividades. 

Cada jogo tem um objetivo, devem ser analisados e pontuado o que é de interesse, qual 

habilidade pretendo desenvolver com o jogo. 

 

IDADE LIVRO OBJETIVOS 

3° ao 5° ano 

8 aos 12 anos 

PRONAR-LE – Programa de 

Remediação com a Nomeação 

Automática Rápida e Leitura – 

(Bianca Santos e Simone 

Capellini) 

Intervir, com a fusão temporal rápida 

em sucessão – necessária para a 

realização da nomeação automática 

rápida e da leitura – favorecendo uma 

melhora na decodificação, na precisão, 

na velocidade e na fluência de leitura. 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Adriana+Corr%C3%AAa+Costa+e+Elizabet+Guarda.+Sonia+Moojen%2C+Regina+Lamprecht%2C+Rosangela+M.+Santos%2C+Gabriela+M.+Freitas%2C+Raquel+Brodacz%2C+Maity+Siqueira&text=Adriana+Corr%C3%AAa+Costa+e+Elizabet+Guarda.+Sonia+Moojen%2C+Regina+Lamprecht%2C+Rosangela+M.+Santos%2C+Gabriela+M.+Freitas%2C+Raquel+Brodacz%2C+Maity+Siqueira&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Adriana+Corr%C3%AAa+Costa+e+Elizabet+Guarda.+Sonia+Moojen%2C+Regina+Lamprecht%2C+Rosangela+M.+Santos%2C+Gabriela+M.+Freitas%2C+Raquel+Brodacz%2C+Maity+Siqueira&text=Adriana+Corr%C3%AAa+Costa+e+Elizabet+Guarda.+Sonia+Moojen%2C+Regina+Lamprecht%2C+Rosangela+M.+Santos%2C+Gabriela+M.+Freitas%2C+Raquel+Brodacz%2C+Maity+Siqueira&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
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4° e 5° ano 

8 aos 12 anos 

IN-Cloze – Intervenção com a 

Técnica Cloze – (Bianca Santos e 

Simone Capellini, Renata 

Graziele Morini Albrecht) 

Auxiliar o desenvolvimento da 

compreensão de leitura de textos 

narrativos e expositivos. 

2 aos 16 anos 
Raciocínio Lógico – (Ana Maria 

Antunes Campos) 

Auxiliar crianças e adolescentes com 

dificuldades de aprendizagem em 

Matemática e com distúrbio de 

aprendizagem – discalculia, acalculia, 

transtorno de aprendizagem. 

 

Manual de estratégias para 

dificuldades e transtornos de 

atenção, leitura, escrita 

ortográfica e caligrafia – (Thais 

Chiaramonte, Gabriela Liporaci e 

Simone Capellini) 

Principais estratégias de avaliação e 

intervenção com as habilidades 

subjacentes ao processo de 

alfabetização, incluindo a atenção, 

habilidade perceptivo-visomotora e 

função motora fina, habilidades 

metafonológicas e nomeação 

automática rápida, além de estratégias 

para leitura, compreensão de leitura, 

escrita ortográfica, escrita caligráfica, 

cálculo matemático. 

A partir do 

2° ano 

Manual Papaterra Escolas – 

(Fernanda Papaterra) 

Ativar habilidades cognitivas – atenção, 

compreensão, expressão, 

reconhecimento visual, raciocínio 

lógico, criatividade entre outros. 

Todas 

Atividades 

Neuropsicopedagógicas de 

Intervensão e Reabilitação – 

Vol.4 - (Simaia Sampaio) 

Treino dos seguintes componentes: 

raciocínio lógico, linguagem, atenção 

auditiva e visual, rastreamento visual, 

desenvolvimento de estratégias, 

planejamento, treino de orientação 

temporal e espacial, controle inibitório, 

coordenação visomotora, lateralidade, 

sequenciação, classificação e cálculo. 

Crianças e 

adolescentes 

Melhorando a atenção e 

controlando agitação (TDAH) – 

(Maria Isabel Vicari) 

Livro para crianças e adolescentes 

TDAH, tem o objetivo de fazer com 

que se conheçam melhor e desenvolva 

habilidades específicas através de 

informação de uma maneira alegre e 

divertida. 

Todas 
Coleção Treine seu Cérebro – 4 

volumes – Angels Navarro 

Estimular os neurônios e desenvolver 

sua capacidade cerebral: atenção, 

memória, linguagem, cálculo, 

raciocínio e orientação espacial. 

 

● Estratégia, planejamento; raciocínio, percepção, atenção, lógica, tomada de decisão, 

resolução de problemas – Dominó; Dama; Xadrez; Trilha; Jogo da Velha 

● Funções motoras e cognitivas, raciocínio lógico, matemático, habilidade estratégica, 

concentração, antecipação, controle inibitório, persistência no jogar e coordenação motora fina 

– Resta Um; Varetas;  Pentadominó; Sudoku, Ludo. 

● Atenção, concentração, memória, adaptação, percepção, habilidade visoespacial, 
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raciocínio, tomada de decisões, controle inibitório, habilidade estratégica – Ligue 4; Jogo da 

Memória; Jogo da Velha; Mastermind; Senha 

● Atenção, concentração, memória, percepção, habilidade visoespacial, raciocínio, 

tomada de decisões, controle inibitório, habilidade estratégica, lateralidade, habilidade espacial 

– Combate; Batalha Naval 

● Jogos computadorizados funcionam como efeito estimulador no desenvolvimento 

intelectual, permitem maior flexibilidade de raciocínio. Estimulam e desenvolvem raciocínio 

lógico, planejamento, estratégia, memória, atenção, concentração, percepção visual, tomada de 

decisão, inibir impulsos, trabalha correspondência - Mahjong Titan; Candy Crush; Minecraft 

● Estimula e desenvolve percepção auditiva, visual, percepção temporal, controle 

inibitório, coordenação visomotora, atenção sustentada, atenção seletiva, memória, 

concentração, inibição de outros estímulos - Genius 

● Estimula e desenvolve linguagem oral, percepção visual, controle inibitório, 

coordenação visomotora, atenção sustentada, concentração, acesso ao léxico, inibição de outros 

estímulos  - Cara a Cara; Hali Galli; Lice; Pictureka 

● Sequência, memória, inclusão de classe, raciocínio lógico, concentração – Paciência; 

Ludo; Sudoku 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A educação se constitui em novos aprendizados e desafios, trabalhar com alunos 

inclusos é um deles. Com o aumento do índice de estudantes diagnosticados com TDAH e 

outros transtornos e síndromes, os profissionais da educação devem estar atualizados com as 

características, habilidades e desempenho de cada um. 

Os conhecimentos oportunizados nesse artigo nos instiga a avaliar e intervir 

adequamente para um melhor desempenho das aprendizagens dos sujeitos, entre eles a condição 

de elevar a autoestima e promover melhores resultados educacionais. 

Atualmente nos vemos cercados de novos aprendizados e desafios, trabalhar com 

alunos inclusos é um deles. Com o aumento do índice de estudantes diagnosticados com TDAH 

e outros transtornos e síndromes, devemos estar atualizados com as características, habilidades 

e desempenho de cada um. 

Quando obtemos o conhecimento e podemos intervir adequadamente para um melhor 

desempenho no processo ensino-aprendizagem, não apenas no seu progresso num contexto de 

aprendizagem mas uma melhora significativa em sua autoestima, promovendo a busca de 

melhores resultados. 
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Poder avaliar adequadamente as habilidades e competências através de testes e 

protocolos de uma forma qualitativa e quantitativa, observando os objetivos a serem avaliados 

e pontuados, nos auxiliam a escolher instrumentos adequados para uma intervenção que seja 

mais pontual e significativa, obtendo maior desempenho e interesse em seu processo ensino-

aprendizagem. 
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RESUMO 

Este artigo tem a finalidade de demonstrar o conhecimento e o impacto social que um professor 

de Filosofia tende a ocasionar na vida educacional e pessoal do portador do Transtorno do 

Espectro Autista, enquanto aluno, assim como os demais sem esse acometimento, utilizando da 

metodologia filosófica e a flexibilidade curricular em sala de aula. A reflexão sobre a interação 

social entre o adolescente autista e o que não porta tal característica, fomenta ferramentas para 

que objetivo final da instituição de ensino se finde como conquista do ensino de qualidade para 

todos os alunos, inclusive o autista, adaptando então todo o grupo e não realizando a separação 

devido aos possíveis déficits encontrados. A busca por essa forma de ensinar a Filosofia pode 

ser justificada pela carestia de conhecimento acerca de quais práticas vem sendo usadas e o que 

pode ser modificado para otimizar e potencializar a qualidade do ensino e da vida do autista, 

para que seja possível desmistificar a necessidade deste aluno frequentar instituições especiais. 

O artigo debate a teoria para investigar e buscar solucionar problemas pertinentes ao assunto 

principal. Realizou-se uma revisão bibliográfica considerando a contribuição e opinião de 

autores e pesquisadores renomados. Para obtenção do resultado, utilizou-se o método de 

comparação com o caráter descritivo. Conclui-se então que o professor que se orienta através 

de técnicas, metodologias e ferramentas adequadas, é totalmente passível de prover o 

aprendizado positivo para o autista, tornando capaz que todos os alunos, inclusive tal, atinjam 

graus satisfatórios na arte de filosofar. 

Palavras chaves: Autismo, filosofia, ensino médio.   

 

ABSTRACT 

This article aims to demonstrate the knowledge, as well as the social impact that a Philosophy 

teacher may have on educational life, as well as the personal of a person with Autism Spectrum 
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Disorder, as a student, as well as others without this involvement, using philosophical 

methodology and curricular flexibility in the classroom. The reflection about the social 

interaction between the autistic adolescent and what does not have such a characteristic, has the 

function of fostering tools so that the final objective of the educational institution ends up as 

the achievement of quality education for all students, including the autistic, adapting then the 

whole group and not performing the separation due to the possible deficits found. The search 

for this way of teaching Philosophy can be justified by the lack of knowledge about which 

practices have been used and what can be modified to optimize and enhance the quality of 

teaching and life of the autistic, so that it is possible to demystify the need this student to attend 

special institutions. The article discusses the theory to investigate and seek to solve problems 

pertinent to the main subject. A bibliographic review was carried out considering the 

contribution and opinion of renowned authors and researchers. To obtain the result, the method 

of comparison with the descriptive character was used. It is concluded, then, that the teacher 

who guides himself through appropriate techniques, methodologies and tools, is totally liable 

to provide positive learning for the autistic person, making it possible for all students, including 

such, to reach satisfactory degrees in the art of philosophizing. 

Key words: Autism, philosophy, high school. 

  

  

 INTRODUÇÃO 

Levando em consideração diversas teorias de Hipócrates, considerado um dos maiores 

filósofos gregos da História, assim como seu título também como pai da medicina, a espécie 

humana deveria ter a sapiência de que por meio do encéfalo que todos nos experimentamos a 

alegria, os pensamentos, o saber, o conhecimento, o ver, ouvir e saber. Diante disso, Hipócrates 

nos concretiza que o aprendizado está relacionado ao encéfalo. Anos e anos após as teorias de 

Hipócrates, nos faz crer então, que o pensar, refletir e filosofar se unificam em prol da aquisição 

de grandes conhecimentos e no exercício da mente humana.  

Ora, mas e então, como aplicar a Filosofia perante a inclusão de pessoas com Transtorno 

do Espectro Autista em sala de aula, juntamente com os demais alunos, considerados pela 

sociedade como “neurotípicos“? 

Uma parte das pessoas que apresentam características do Espectro Autista, inclusive os 

adolescentes podem apresentar dificuldades linguísticas, assim como uma forma diferente das 

demais com relação as suas experiências visuais, auditivas, táteis, assim como a maneira de 

enxergar o mundo. Pois então, o convívio na sociedade, assim como a construção de laços 

afetivos podem ser minuciosamente limitados, porém não podem ser caracterizados como 

impossíveis.  

Mesmo com tantos desafios no que tange a socialização do aluno com autismo, sua 

escolarização pode e deve ser considerada como possível. O aluno com autismo tende a ser 

escolarizado de modo mais leve e permeado de facilidade, ao passo da oferta de oportunidades 

para que esse processo aconteça, embasado nos conhecimentos de um professor que tenha 
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interesse e busque informação acerca dos aspectos do autismo, assim como a metodologia 

educacional mais apropriada para ensiná-lo. 

Através de revisão bibliográfica, disserta-se entre os parágrafos acerca do ensinar a 

Filosofia do Ensino médio para as pessoas portadoras do Transtorno do Espectro Autista. Para 

tal é necessário lançar mão de ferramentas para que se possa obter o melhor resultado de cada 

um dos alunos, além da interação social entre eles e para que como coeficiente final se obtenha 

a formação de adultos reflexivos dentro da sociedade.   

No primeiro parágrafo, o foco consiste em dissertar acerca das características das 

pessoas acometidas pelo Transtorno do Espectro Autista.  Os conceitos e a revisão bibliográfica 

se tornam mais pertinente, pontuando-se no segundo parágrafo, a relação do adolescente autista 

com a família e professores, conectando os temas então, com o desenvolvimento escolar.  

Finaliza-se então a revisão no terceiro capítulo, ao analisar o papel do professor no 

Ensino Médio, considerando a sala de aula permeada de alunos autistas e alunos sem essa 

característica.  Por fim, no quarto e último capítulo considera-se todos os aspectos e relevâncias, 

findando as conclusões do autor, findando-se na contextualização educacional e filosófica, haja 

visto o principal objetivo deste trabalho.  

 

O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

Antes de enfatizar o ensino de filosofia para adolescentes autistas, é importante 

salientarmos todos os aspectos dessa condição.  O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é 

claramente definido pelo DSM5 – Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

como sendo o transtorno que gira em torno do transtorno autista (autismo), transtorno de 

Asperger, o transtorno considerado de desintegração infantil, transtorno de Rett, assim como o 

transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação (APA, 2014.). Neste caso, 

quando não há especificações, pode englobar uma ou mais definições citadas anteriormente ou 

nenhuma.  

O transtorno acomete em sua maioria as pessoas do sexo masculino, existe a referência 

de que a cada quatro meninos, apensas uma menina é acometida pelo espectro. De acordo com 

o Manual elencado no parágrafo anterior (APA, 2014), as características mais marcantes são:  

● déficits nos âmbitos da comunicação,  

● da interação,  

● e da reciprocidade social,  

Tais características estão atreladas aos níveis de comportamentos, atividades ou 

interesses permeados de padrões e restrições. Sendo assim, as pessoas que apresentam o 
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espectro têm a possibilidade de ter suas funções linguísticas prejudicadas, assim como suas 

experiencias sensoriais e a maneira como interpretam o mundo estarem além dos padrões 

considerados como “normal”. Desta forma, a convivência com a sociedade, assim como o 

embasamento de laços afetivos tendem a limitações, mas não são e nem podem ser consideradas 

impossíveis. (APA, 2014).  

Na atualidade, é cabível notar um crescimento com relação as discussões acerca de 

incluir estudantes com Transtorno do Espectro Autista nas salas de aula regulares de ensino. 

Pode-se considerar esse momento escolar em um grande salto na vida de qualquer indivíduo, 

inclusive no que tange aos benefícios da Política Nacional de Educação Inclusiva de 2008 

(BRASIL, 2011).  

De acordo com a mais recente e 5ª versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana (DSM-V/APA, 2013) o diagnóstico 

do Transtorno do Espectro Autista (TEA) deve contemplar os critérios:  

Critério A: Apresentar déficit persistente na comunicação e na interação social em vários 

contextos, não relacionado a atrasos gerais do desenvolvimento. Manifestar sintomas dos três 

critérios abaixo:  

A1: Problemas na reciprocidade emocional e social - Aproximação social anormal. - Falha na 

conversação. - Reduzido compartilhamento de interesses. - Reduzida demonstração de emoção 

e afeto. - Problemas para iniciar uma interação social. - Imitação social prejudicada.  

A2: Problemas com a comunicação não verbal - Prejuízo no uso social do contato visual. - 

Prejuízo no uso e na compreensão das posturas corporais. - Prejuízo no uso e compreensão da 

prosódia. - Anormalidade no uso e compreensão do afeto. - Perda da coordenação da 

comunicação verbal e não verbal  

A3: Problemas nas relações sociais -Problema na iniciação e manutenção de relacionamentos 

apropriados. -Dificuldades de ajustar o comportamento de acordo com o contexto social. -

Dificuldades em realizar brincadeiras imaginativas. -Dificuldade de fazer amigos. -Ausência de 

interesse nos outros. 

Critério B: Padrões de comportamento, interesse e atividades repetitivas e restritas. Manifestar 

sintomas de pelo menos 2 dos 4 critérios abaixo.  

B1: Brincadeiras, movimento e discurso atípico. - Discurso repetitivo e estereotipado. - 

Movimentos repetitivos e estereotipados. - Uso repetitivo e estereotipado de objetos.  

B2: Presença de rituais e resistência a mudanças - Aderência à rotina. - Padrões ritualizados de 

comportamentos verbais e não verbais. - Excessiva resistência a mudanças. - Pensamentos 

rígidos (inflexíveis).  
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B3: Interesses altamente restritos, que são anormais em intensidade e foco - Preocupações e 

obsessões (ex: em cores, eventos históricos etc.). - Interesses que são anormais em intensidade 

e em foco. - Interesses restritos. - Foco nos mesmos poucos objetos, tópicos ou atividades. - 

Preocupação com números, letras ou símbolos. - Comportamento altamente perfeccionista. - 

Apego a objetos inanimados não-usuais. - Medos não usuais (ex: medo de mulheres que usam 

brincos).  

 

 

 

B4: Hipo ou hiperatividade a estímulos sensoriais ou interesse não usual a aspectos sensoriais 

do ambiente - Alta tolerância à dor - Ato de cutucar a própria orelha - Preocupação com 

estímulos táteis - Exploração sensorial não usual. 

Critério C: Os sintomas devem estar presentes na primeira infância (até por volta dos 8 anos).  

Critério D: Os sintomas devem causar limitações e prejuízos funcionais do dia a dia. Para 

Cunha (2012, p. 90): 

Ensinar para inclusão social, utilizando os instrumentos pedagógicos da escola 

e inserindo também a família, é fortalecê-la como núcleo básico das ações 
inclusivas e de cidadania. Para a escola realizar uma educação adequada, 

deverá, ao incluir o educando no meio escolar, incluir também a sua família 

nos espaços de atenção e atuação psicopedagógica.  

Todos os profissionais educacionais devem preconizar a educação como instrumento 

primordial, seja para o ensino especial, seja para o ensino básico, pois são eles que irão 

disseminar, através das técnicas apropriadas, às diversas idades e características dos educandos, 

o ensino, no qual se finda como a principal ferramenta para cada uma das necessidades do 

autista. 

Tal informação contraria a noção estereotipada, oriunda de prévios conhecimentos, de 

que os autistas são dotados de uma consideravelmente superior e abstrata. O perfil cognitivo 

diferenciado de alto funcionamento presentes em autistas, representam cerca de trinta por cento 

dos casos consideráveis como diagnosticados. (BOSA, 2002). 

Sendo assim, é notável as variáveis com relação a apresentação dos "sintomas" que 

acometem o autista. Pessoas com a cognição inferior na grande maioria das vezes tem a 

tendencia de ser caladas e ou isoladas. Em paralelo, a criança tem a possibilidade de aceitar 

interação passiva, porém dificilmente irá buscar tal interação, ao passo que em uma cognição 

considerada alta, a criança tende a despertar interesse pela interação, mas o faz de um modo 

distinto dos demais. (KLIN, 2006).  
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Segundo Bosa (2002), a falta de respostas das crianças autistas (como também podemos 

levar este exemplo aos adolescentes), deve-se, em muitos casos, ao desentendimento do que 

está sendo esperado dela, contrariando assim, o isolamento e recusa de propósito.  

Diante do exposto, concretizar que o autista se isola ou se abstrai do que acontece ao seu 

meio, em todos os âmbitos, desmotiva no que diz aos investimentos em sua capacidade e 

potencial de interação.  

 

 

 

 

O ADOLESCENTE AUTISTA E A RELAÇÃO DOS PROFESSORES E FAMÍLIA EM 

SEU DESENVOLVIMENTO ESCOLAR.  

O autismo pode ser considerado como uma espécie de perturbação que envolve desde a 

infância até a vida adulta, evidenciada com o passar dos anos. De acordo com toda a teoria 

analisada, e possível compreender que durante a adolescência, as características do espectro 

autista são atreladas aos acometimentos comuns da adolescência. Entretanto, essa junção de 

características pode ter a função de otimizar o relacionamento social, assim como a maneira da 

pessoa autista se comportar ou então acentuar características marcantes da condição, como por 

exemplo o excesso de comportamentos ásperos ou mesmo a agressividade 

 Pino (2005) nos mostra que os indivíduos tendem a se construir e se (re) construir como 

sujeitos a todos os instantes, tanto nas relações sociais, assim como tudo que o meio social lhes 

oferece ou determina o papel que ele irá exercer perante a sociedade.  

Outro autor também nos evidencia que a adolescência consiste na fase da vida onde 

deixam a infância de lado para adentrar na fase adulta, acontecendo tanto aspectos orgânicos 

quanto na constituição da identidade, não podendo ser considerado com um processo totalmente 

genuíno, mas sim, constituído também pelo fator cultural. (BOCK, 2004). 

No caso específico dos adolescentes autistas ou para aqueles que possuem algum grau 

de deficiência, essa passagem pode ser conturbada ou então não acontecer de modo efetivo, 

estagnando os como crianças. Tal fato acontece devido aos sentidos nos quais a sociedade lhes 

oferece, não acometendo apenas os adolescentes, mas também os jovens e adultos (LEITE; 

2008). 
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Além de todas estas particularidades, os sujeitos autistas têm a possibilidade de 

vivenciar experiências sociais restritas e intensamente mínimas, relacionando-se somente com 

a família mais próxima ou terapeutas, impactando de modo negativo o seu desenvolvimento.  

Isso não acontece pela falta de capacidade ou interesse dos pais de inserir os autistas na 

sociedade, mas sim da própria dificuldade advindo do próprio espectro, como por exemplo o 

stress, a preocupação iminente com o acompanhamento profissional, além de todo o auxílio que 

o autista requer, além da falta de norteamento em como efetivar o relacionamento, focado em 

melhores resultados e motivando o desenvolvimento. Todo esse contexto demanda o ato de 

persistir, e buscar meios alternativos para o aprendizado. (FAVERO, 2005).  

O preconceito pode ser compreendido como uma grande influência na opção das mães 

em retirar o filho autista do ensino regular. O autor mostra o preconceito como uma realidade 

totalmente evidente e advinda principalmente do meio familiar. Entretanto, também acomete a 

sociedade de um modo geral, o que nos remete as considerações anteriores sobre o panorama 

dessa realidade e da necessidade de ações e políticas visionarias. Não cabe somente aos pais a 

responsabilidade de enfrentar o preconceito, mas sim de toda a sociedade (SMEHA, 2011).  

Partindo desse pressuposto, coloca-se então o professor como uma chave principal para 

a pesquisa de ferramentas que possam ajudar na interação do aluno autista, além de fomentar o 

seu desenvolvimento educacional. É importante que o professor não só trate diretamente dessa 

interação com o autista, mas sim também cuide e prepare os demais alunos para essa 

convivência.  

Os professores precisam então compreender a necessidade da revisão dos conceitos 

didáticos. É crucial entender as adversidades e necessidades particulares de cada um dos 

estudantes, para que possam entender perfeitamente o estudo proposto. Para que o professor 

obtenha resultados positivos, o processo formal estruturado não tem eficácia alguma sendo que 

este considera as necessidades dos educados de modo uniforme e não preconiza suas 

necessidades singulares. Não se propõe a afirmação ou proposição da matéria ou aulas 

diferenciadas para cada integrante da sala de aula, haja visto a inviabilidade de tal conceito. 

Propõe se, então a acuidade das características singulares de cada aluno e, partindo desse 

princípio, a elaboração de práticas pedagógicas nas quais possam favorecer o aprendizado de 

totalitário. (TETZCHNER, 2005). 

  

O PROFESSOR DE FILOSOFIA NO ENSINO MÉDIO, CONSIDERANDO PESSOAS 

AUTISTAS.  

A função de ensinar Filosofia nos distintos níveis e categoria escolar permeia uma 

exigência e uma grande inspiração perante o cenário da cultura brasileira. Tal inspiração 
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transformou-se ainda mais descomunal, ao passo que a matéria retornou ao currículo do Ensino 

Médio, com título de obrigatoriedade por meio de determinação legal, após grandes discussões 

e debates para este retorno.  

Partindo do princípio de que a educação institucional trata se da mediação essencial para 

a formação dos indivíduos, conclui-se que por meio da imprescindibilidade, o ensino da 

Filosofia precisa estar presente nessa formação. (RODRIGUES, 2002).  

Segundo Rodrigo (2009), a maior direção pedagógica da Filosofia é corroborar aos 

jovens o viés de sua existência exata. É deste modo que a Filosofia se faz presente na formação, 

ao passo em que ela possibilita ao jovem compreender o lugar que se encontra na realidade 

histórica do seu meio, como ele se posiciona diante de embasamento fundamental de existir. E 

extremamente cabível então, a compreensão de que Filosofia passe a auxiliar no entendimento 

do sentido de sua própria existência, fomentando a relação ao sentido da existência do indivíduo 

de modo generalizado.  

Diante desse contexto, e possível então compreender que a função pedagógica da 

Filosofia, enquanto inserida na grade educacional, e a de subsidiar o indivíduo a fazer a leitura 

de seu próprio universo e a se ler dentro do mesmo. Tal conceito se deve ao fato de que a matéria 

traz à tona para o aluno o ato de refletir, em seu modo intrínseco e pensante, ao real sentido das 

coisas, de acordo com seu próprio ver. (RODRIGO, 2009).  

  Com a inclusão da Filosofia na grade curricular educacional, não se tem como foco 

principal a concepção de especialistas nesta ciência, mas sim norteia-se no sentido de formação 

de um filósofo técnico, onde tais conhecimentos, espera-se, que sejam aplicados na vida de um 

modo geral.  

Tal postura elencadas nos parágrafos acima, conota a realidade já existente em sala de 

aula e perfeitamente aplicável ao ensino de pessoas que se encontram dentro do Espectro 

Autista. O ato de ensinar Filosofia, se faz totalmente distinta da grade didática. Pode se ainda 

dizer que inúmeras referencias, tanto no que condiz com o conteúdo, assim como no que condiz 

ao método de ensino, são aplicáveis durante o curso de graduação de Filosofia, no que tange a 

formação de professores, mas não são aplicáveis em outras formações.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muito mais aquém do que ser um mero professor, ser um professor de Filosofia para 

adolescentes, incluindo aqueles que são acometidos pelo Transtorno do Espectro Autista, requer 

dotar-se de grandes desafios e conhecimentos acerca da ciência.  



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

169 
Dentre as inúmeras problemáticas que a sociedade ou até mesmo as famílias impõem 

nestes casos, consideram-se a infantilização, assim como a ausência de crença na capacidade 

do autista. Porém, é importante que o professor seja o responsável em promover a interação 

social deste aluno, assim como preparar sua metodologia de ensino adaptada a todos da classe, 

independente desta característica. A Filosofia se faz imprescindível neste contexto, devido ao 

fato de ser uma ciência flexível, passível de ajustes e formadora de seres humanos reflexivos.  

Realmente, os déficits e atrasos cognitivos podem ser findadas como grandes barreiras 

para o aprendizado, assim como barreiras nas demais esferas da vida do autista, principalmente 

considerando o grau do acometimento.  Entretanto, ao passo que o professor se orienta através 

de técnicas, metodologias e ferramentas adequadas, é totalmente exequível o provimento do 

aprendizado positivo, tornando capaz que todos os alunos atinjam graus satisfatórios na arte de 

filosofar. 
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RESUMO 

A Educação e Escola em tempo integral é uma política pública educacional que atende o 

postulado na Constituição Federal brasileira de 1988. O objetivo deste estudo é de apresentar a 

Educação e a Escola em Tempo Integral de forma que seja compreendida a sua importância 

para o ensino e aprendizagem com qualidade. A metodologia da pesquisa é a análise de 

conteúdo em que o estudo bibliográfico é prioritário; o método científico é o hipotético-

dedutivo. Os resultados oportunizaram concluir que há uma lacuna entre a intencionalidade dos 

Programas e a Aplicabilidade nos ambientes escolares, sendo a infraestrutura um dos pontos 

mais fortes apresentados. Um segundo ponto refere-se à proposta curricular que são 

apresentadas na modalidade integrada e currículo diferenciado, essa estrutura curricular tem 

forte influencia na organização das disciplinas diariamente. Os programas trazem em comum o 

objetivo de diminuir a desigualdade social, tornando indiretamente os territórios educativos em 

espaços para justiça social escolar. A escola assume como protagonista o papel de levar novas 

dinâmicas educacionais e ampliar a qualidade na oferta do ensino publico, precisando os 

recursos ser direcionados para os objetivos propostos. Encontra-se disponível em revistas 
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científicas, assim como nos programas de pós-graduação inúmeros estudos que apontam a 

Escola e Educação em tempo integral como forma de inclusão social. 

Palavras-chave: Educação Integral; Ensino e Aprendizagem; Escola Integral. 

 

ABSTRACT 

Full-time Education and School is an educational public policy that meets the postulate in the 

Brazilian Federal Constitution of 1988. The objective of this study is to present Education and 

Full-Time School in a way that its importance for teaching and learning with quantity. The 

research methodology is content analysis in which the bibliographic study is a priority; the 

scientific method is the hypothetical-deductive method. The results made it possible to conclude 

that there is a gap between the intentionality of the Programs and the Applicability in school 

environments, with infrastructure being one of the strongest points presented. A second point 

refers to the curricular proposal that are presented in the integrated modality and differentiated 

curriculum, this curricular structure has a strong influence on the organization of subjects on a 

daily basis. The programs share the objective of reducing social inequality, indirectly turning 

educational territories into spaces for school social justice. The school assumes as protagonist 

the role of taking new educational dynamics and expanding the quality of public education 

provision, with resources needing to be directed towards the proposed objectives. It is available 

in scientific journals, as well as in graduate programs, numerous studies that point to full-time 

School and Education as a form of social inclusion. 

Keywords: Integral Education; Teaching and learning; Integral School. 
 

 

INTRODUÇÃO 

O Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), é 

gestionado pela Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC) e a 

Implantação do Programa de Ensino Médio em Tempo Integral -  EMTIS, a encargo tanto do 

setor público quanto do setor privado. Estes programas respondem as políticas públicas 

educacionais no Brasil. 

Os dirigentes brasileiros nos anos de 1980 se viram na obrigação de promover o acesso 

à escola, afinal à carta magna preconizava uma escola para todos. Rapidamente percebeu-se que 

esta escola também deveria ser capaz de oferecer uma educação de qualidade. É nesse contexto 

que ressurge a proposta de uma escola de tempo integral e uma educação em tempo integral a 

partir do currículo atrelados a qualidade de ensino. 

Pensar na qualidade da educação leva a pensar o currículo, e como este é implementado. 

Essa reflexão possibilita perceber o que é ensinado, que conhecimentos estão sendo priorizados. 

Isso é fator primordial que os conteúdos acadêmicos se articulam aos saberes dos alunos e 

comunidades, dialogam com diferentes linguagens e compõem experiências formativas que 

envolvem e integram o conhecimento do corpo, das emoções, das relações e códigos 

socioculturais. 
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Para garantir a pertinência de um projeto pedagógico e a efetividade das suas estratégias, 

é fundamental a participação educativa, decisória e avaliativa de todos os envolvidos, em todas 

as etapas do processo: do planejamento ao acompanhamento dos resultados. A gestão 

democrática é imprescindível para garantir que o processo educativo esteja de fato orientado 

pelo contexto, interesses e necessidades de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Assim, 

os processos educativos devem articular os diferentes espaços e tempos de aprendizagem 

disponíveis e garantir a ampliação e diversificação de interações significativas para todas as 

pessoas.  

Uma das indagações é se o tempo integral nas escolas dão resultado. Com a pandemia 

da Covid-19 não é possível de dar respostas ao ano de 2020 e 2021. Porém, com a análise de 

conteúdo desenvolvida a partir de estudos bibliográficos, foi possível apresentar a Educação e 

a Escola em Tempo Integral e compreendê-la quanto a sua importância para o ensino e 

aprendizagem com qualidade. 

 

 

A ESCOLA/EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

Para uma educação de qualidade na escola de tempo integral é necessário proporcionar 

metodologias que levem ao pensamento crítico, mesmo sendo um desafio, temos que 

reconhecer que é uma das ações mais importantes para o professor trabalhar em sala de aula, 

como mediador da aprendizagem, e sua capacidade transformadora. (LEITE; CARVALHO, 

2016). 

A escolha metodológica de ensino aplicada pelo professor através de sua prática 

pedagógica, deve incentivar os seus alunos a terem um olhar analítico  a questionar diariamente, 

despertar, motivar a  aprender a pensar criticamente o conteúdo ensinado, desenvolvendo as 

habilidades de raciocínio, do pensamento crítico e na resolução dos problemas, através de 

estratégias que motivem a reflexão. 

Como projetos de leitura, exercícios de pensamento crítico e reflexivo que exigem a 

descoberta. Submeter aos alunos uma discussão e uma prática educativa contínua e empírica 

dos temas estudados propondo um debate.  

A referência literal a essas expressões, ao apresentar a educação: como o primeiro dos 

dez direitos sociais (Art. 6°) e, conjugado a esta ordenação; apresentá-la como direito capaz de 

conduzir ao pleno desenvolvimento da pessoa, fundante da cidadania, além de possibilitar a 

preparação para o mundo do trabalho (Art. 205) – condições para a formação integral do 
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homem. De forma subliminar, a conjunção dos artigos, anteriormente citados, permite que seja 

deduzido do ordenamento constitucional a concepção do direito à Educação Integral.  

O Art. 205 ainda determina que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade”. Embora evidencie a 

precedência do Estado no dever de garantir a educação, o referido artigo co-responsabiliza 

família e sociedade no dever de garantir o direito à educação.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei nº 9.394/96 – reitera os 

princípios constitucionais anteriormente expostos (Art. 2°) e, ainda, prevê a ampliação 

progressiva da jornada escolar do ensino fundamental para o regime de tempo integral (Arts. 34 

e 87), a critério dos estabelecimentos de ensino.  

Além disso, prevê que “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem 

na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (Art. 1º), 

ampliando os espaços e práticas educativas vigentes.  

No entanto, é importante ressaltar que, quando a LDB aborda a questão do tempo 

integral, ela o faz no Art. 34, que trata da jornada escolar, considerada como o período em que 

a criança e o adolescente estão sob a responsabilidade da escola, quer em atividades 

intraescolares, quer extraescolares.  

Dessa forma, a LDB reconhece que as instituições escolares, em última instância, detêm 

a centralidade do processo educativo pautado pela relação ensino-aprendizagem. Além de 

prever a ampliação do Ensino Fundamental para tempo integral, a Lei nº 9.394/96 admite e 

valoriza as experiências extraescolares (Art. 3º, inciso X), as quais podem ser desenvolvidas 

com instituições parceiras da escola.  

Essas indicações legais correspondem tanto às expectativas de ampliação do tempo de 

estudo ou da jornada escolar, dentro do Sistema Público de Ensino, quanto ao crescente 

movimento de participação de outras organizações nascidas, em geral, por iniciativa da própria 

comunidade e que trabalham na interface educação - proteção social.  

Vale ressaltar, no entanto, que a participação dessas organizações exige que suas ações 

e intervenções constituam-se como respostas a demandas diagnosticadas no âmbito da própria 

escola e, como tal, precisam estar impressas no seu projeto político-pedagógico. Caso contrário, 

o papel de tais organizações, quando muito, poderá restringir-se tão somente ao caráter da 

proteção social e não de inclusão, como é, de fato o objetivo. 

Ainda que tenha apresentado nas estatísticas um significativo avanço, atualmente o 

Brasil enfrenta muitas dificuldades na educação e uma delas é sobre as desigualdades sociais, 

que relaciona tanto os problemas de distribuição de renda quanto os contextos de privação de 
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liberdades, é requerida para a construção da proposta de Educação Integral. Essa construção, 

no Brasil, é contemporânea aos esforços do Estado para ofertar políticas redistributivas de 

combate à pobreza.  

Nessa perspectiva, faz-se necessário um quadro conceitual mais amplo para que a 

pactuação de uma agenda pela qualidade da educação considere o valor das diferenças, segundo 

o pertencimento étnico, a consciência de gênero, orientação sexual, as idades e as origens 

geográficas. relevante destacar, nesse quadro, a influência dos processos de globalização, as 

mudanças no mundo do trabalho, as transformações técnico-científicas e as mudanças 

socioambientais globais e gênero, dentre outras, que impõem novos desafios às políticas 

públicas, em geral e, em particular, às políticas educacionais, principalmente em países 

emergentes como o Brasil. 

As desigualdades também têm suas bases nas possibilidades de acesso e na qualidade 

da permanência das crianças e dos adolescentes nos sistema público do país. É aceita pelos 

pais/responsáveis, alunos e funcionários das escolas do ensino fundamental. Mesmo diante das 

dificuldades organizacionais e estruturais, há uma procura grande por vagas. 

Necessário se faz desenvolver outras habilidades individuais, dar continuidade, e a 

comunidade necessita do apoio da unidade escolar, assim com a ampliação da jornada escolar 

as famílias ficam mais seguras, de estarem sobre a proteção da unidade, com atividades 

supervisionadas, passando a confiar mais na escola, evitando que os alunos vão pra rua ou 

exposto a qualquer forma de risco, uma questão social. 

Outra questão importante que é necessário averiguar e a forma como a gestão escolar 

está sendo conduzida, precisa ser analisada e passar a ser mais participativa e democrática. Se 

não houver uma mudança nessa gestão vão se agravar os problemas e com o tempo a escola terá 

sérios resultados. Por isso a necessidade de entender os programas voltados para o tempo 

integral dos alunos no ambiente escolar. 

Neste âmbito compreender como as novas estruturas ofertadas na rede de ensino público 

como a Escola em Tempo Integral podem ampliar a qualidade neste sistema de ensino e 

identificar as lacunas, poderá aproximar a sociedade da justiça social através da escola, e da 

construção de propostas para novos caminhos e fatores a serem considerados nos novos projetos 

que estão em fase de experimentação. 

 

AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL 

 

O Centro de Referência de Escola em Tempo Integral (CRETI) trás a seguinte definição: 

“Educação em Tempo Integral ou Escola de Tempo Integral diz respeito àquelas escolas e 
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secretarias de educação que ampliaram a jornada escolar de seus estudantes, trazendo ou não 

novas disciplinas para o currículo escolar” (CRETI, 2020). 

O pesquisador Gadotti (2009, p. 11) opina que há muitas maneiras de se pensar a 

educação integral. Não tendo uma unicidade conceitual sobre a qual pontua: “Ela pode ser 

entendida como um princípio orientador de todo o currículo, como a educação ministrada em 

tempo integral ou como a educação que leva em conta todas as dimensões do ser humano, 

formando integralmente as pessoas”. Entretanto, não há um consenso do uso do termo que vem 

se ampliando nos últimos anos no Brasil. 

Mais que ampliar uma jornada de trabalho, se faz necessário novas reflexões 

pedagógicas e organizacionais. Trazendo benefícios se o almejado é uma escola com objetivo 

de ampliar a qualidade do ensino ofertado. Na prática os arranjos do tempo utilizando na 

ampliação de permanência dos alunos nas escolas, se organizam de distintas formas e com 

diferentes objetivos como poderemos ver nas experiências internacionais e as desenvolvidas no 

território brasileiro.  

Algumas experiências internacionais como as desenvolvidas na Alemanha (KAMSKI; 

SCHMITZ, 2018), no Chile (MARTINIC, 2015) e na Europa (MAURÍCIO, 2014) envolvendo 

a metodologia de ampliação do tempo na escola, contribui com a ampliação do conceito e sua 

estrutura de inserção em dois distintos continentes. Essas experiências são relevantes neste 

estudo, pois, a Educação brasileira, lícito frisar, reflexos da educação de outros países e que 

desde que a Coroa Portuguesa se mudou para o Brasil, se tem copiado os modelos de ensino. 

Na Alemanha, a implantação da Escola em Tempo Integral, tem seu primórdio no ano 

de 2003, por meio do programa federal de Investimento Futuro, Educação e Acompanhamento 

(Investitionsprogramm Zukunft, Bildung, Betreuung – IZBB). Em dez anos de implantação o 

país já atingia o total de 18.657 estabelecimento de ensino com a oferta de uma jornada integral 

aos seus estudantes (KAMSKI; SCHMITZ, 2018). 

Analisado sob o espaço-temporal de 2003 a 2005, Kamski e Schmitz (2018) levaram em 

consideração não só as perspectivas do ponto de vista científico, como também a percepções de 

profissionais da educação e da comunidade escolar como “[...] gestores da escola, professores, 

pessoal extraescolar e parceiros da escola, assim como os próprios alunos e seus 

pais/responsáveis”. (KAMSKI; SCHMITZ, 2018, p. 3). O modelo empregado foi desenvolvido 

por Holtappels (2005), para o qual sete características marcam uma escola em tempo integral 

(acompanhamento pedagógico individual, as atividades lúdicas e de lazer, ampliação de 

oportunidades de aprendizagem conforme interesses e talentos dos alunos, e a abertura da 

escola). 
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Na Conferência dos Secretários da Cultura da Alemanha foram definidos quais os 

critérios para classificar um modelo de ensino como tempo integral em que determinava que as 

aulas deveriam ser ministradas no mínimo em três dias semanais com jornada diária de sete 

horas; almoço ofertado para os alunos matriculados; cooperação entre gestão e supervisão 

escolar; articulações de atividades extraclasses. 

Os pais possuem a opção em matricular seus filhos em três modalidades: aberta, 

obrigatória e parcialmente obrigatória. Essa flexibilidade também altera a proposta pedagógica 

da escola se organizando em dois modelos: o integrado e o aditivo. O primeiro possui as 

atividades mescladas e alteradas com as atividades regulares em um único turno. Já o segundo 

ocorre em sala de aula e no turno oposto são realizadas as atividades extraclasse. (KAMSKI; 

SCHMITZ, 2018). 

O monitoramento da qualidade da implantação do sistema de ensino é medido através 

de 338 indicadores, os quais permitiram  Holtappels, Kamski e Schnetzer, a elaboraram um 

quadro de referência, proporcionando uma panorama educacional, neste modelo que trás na 

experiência o diálogo com atores locais de cada realidade como um elemento essencial para 

compreender a dinâmica e a percepção dos envolvidos diretamente. 

No Chile a ampliação da jornada das aulas para 30% a mais no Ensino Fundamental I e 

II. A Escola em Tempo Integral ocorreu através a homologação de uma lei intitulada Jornada 

Escolar de 1997. Alcançando em 2012, aproximadamente 90% dos estabelecimentos de ensino. 

(MARTINIC, 2015, p. 486). A iniciativa se respalda na hipótese de que quanto mais tempo na 

escola, maiores são as possibilidades de aprender. A estrutura da ampliação da jornada se 

organizou de acordo com Martinic o “[...] total de la jornada; tempo no pedagógico (recreyo 

y almuerzo) y tiempo pedagógico” (Ibid., p. 488). 

O tempo pedagógico se organiza através do plano de estudos curriculares e ao tempo de 

livre escolha. Essa escolha realizada pela escola e leva em consideração os interesses dos 

alunos. A organização do tempo curricular das disciplinas linguagem e comunicação e 

matemática são que tiveram maior tempo destinado. Ainda que em 2006 alunos e professores 

se manifestem a respeito da organização do tempo e do cansaço que a proposta representa os 

dados estatísticos demonstram que houve supostamente a melhoria na qualidade de ensino. 

 

Un estudio realizado por el MINEDUC (2002) indica que la extensión de la jornada 

en Chile ha significado para los establecimientos un incremento en los aprendizajes 

por año de 1.6 puntos en el SIMCE de lenguaje y 1.8 puntos en el SIMCE de 

matemáticas. Por su parte, Valenzuela (2005) y Belleï (2009) constatan que los 

establecimientos con más de 5 años en JEC tienen una mejoría de 5 puntos en 

promedio. (MARTINIC, 2015 p. 494) 
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Este contexto leva Martinic (2015) a reconhecer que ainda que seja necessário algumas 

mudanças nas propostas, ela ao aproximar a família da escola, ampliar o nível de aprendizagem 

torna-se extremamente significativa na inserção de uma justiça social no país. Importante, 

portanto, que o professor leve o aluno a saber a interpretar o mundo. 

Relevante conhecer os elementos para que se saiba ler o mundo são importantes e 

compreende uma quantidade de pontos a serem considerados. Mas, importante, também, outras 

reflexões que leve o indivíduo a reconhecer que vivemos num espaço globalizado. Não se pode 

mais aceitar que numa rede de ensino tenha profissionais que se feche em ostracismo para as 

tendências mundiais.  

Em detrimento de uma escola fechada em si, organizações internacionais, como a 

UNESCO tem apresentado “cartas” que incentive os países associados a melhorarem a 

qualidade da Educação. Além da melhoria do ensino (abstrato), a infraestrutura (concreto) 

também tem recebido ajuda financeira para que seja transformado. Os profissionais, também 

precisam se adequar e a construção de saberes envolve o a reflexão e evolução de sua práxis 

didática. 

A interpretação do mundo vai além das letras e a decodificação da mesma, é 

compreender culturas, religiões, respeitar etnias, os diferentes gêneros e a equidade social. Não 

obstante, as amarras que persistem na Educação brasileira, há professores-educadores 

comprometidos com o educar para a vida e, isso envolve as habilidades de reflexão, em que 

muitos insistem em desconstruir. 

A pesquisadora Lúcia Velloso Maurício (2014), realizou um estudo a respeito dos 

diferentes contextos da implantação das ETIs no espaço europeu correlacionando com a 

realidade brasileira. Na qual ela constatou que os aspectos como cultura e a organização 

pedagógica devem ser levadas em considerações quando se analisa a estrutura das propostas. 

Como por exemplo, a organização do tempo do almoço na Espanha que pode durar até quatro 

horas o intervalo dedicado ao mesmo, e as atividades retornarem após esse período, podendo 

esse tempo ser cumprido na escola ou nas residências dos alunos.  

Na Espanha, essa realidade pode levar a escola estar aberta 12 horas. Os períodos de 

férias, calendários religiosos também devem ser observados. Estruturalmente se organiza em 

formado de jornadas contínua de jornada partida. Vinculadas às atividades mais aos horários de 

trabalho dos pais do que há uma proposta pedagógica em si, sendo estes os financiadores dessa 

ampliação do tempo no espaço escolar.  

Necessário observar que na Espanha a ampliação da jornada escolar não são atividades 

da grade curricular obrigatória, as uma extensão extraescolar. O planejamento é por 

responsabilidade do governo municipal, ou seja, a prefeitura que toma para si a responsabilidade 
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juntamente a associação de pais, centro educacional. O que chama atenção é que as atividades 

são separadas da grade curricular.  

A jornada escolar tem o caráter mais social do que, pedagógica, propriamente dita. Essa 

constatação é pelo fato da clausula que se refere à importância do horário de atendimento da 

escola seja a mesma da maioria dos responsáveis pelos alunos, em relação a sua carga horária 

trabalhista. Ou seja, o caráter organizacional da ampliação da jornada escolar é maior do que a 

pedagógica. 

Diferente da proposta brasileira, na Espanha, revela Maurício (2014) a ampliação da 

jornada escolar é, de certa forma, discriminatória, isso no que se refere ao poder aquisitivo. O 

fato é que a alimentação é disponibilizada mediante pagamento da mesma, mesmo que 

subsidiadas. Compreende-se, portanto, que o Estado brasileiro toma para si a responsabilidade 

por arcar com esta despesa. Verdade seja dita essa “obrigatoriedade” do Governo esta prevista 

em Lei. 

Outro fator identificado é que as partes pedagógicas das atividades extracurriculares não 

são necessariamente planejadas pelos professores da escola, ou profissionais que tenham 

vínculos diretos com ela. Nesse contexto, salienta Maurício (2014) a clareza da exposição, em 

documentos espanhóis, que a extensão maior do horário é da escola e, participam desse 

professores e grupos de alunos diferentes daqueles que estão ocupados atendendo os alunos. 

A carga horária geral da escola espanhola é de 12 horas diárias e, são diversificadas as 

suas atividades. Os professores das disciplinas curriculares e extra-escolares ficam em média 

de 6 a 7 horas e atendem tanto em sala de aula quanto em outros espaços. As atividades são 

preparadas pela escola de modo há não deixar o tempo ocioso. Maurício (2014) relata que 

atender outras atividades, consideradas como organizacionais, seria imprudente e atrapalharia 

a práxis pedagógica. Por isso, a multidiversidade de profissionais. 

A mundialização dos interesses relacionados à Educação, esta interligada a conjuntura 

econômica mundial. Importante compreender que as pessoas precisam sobreviver, ou seja, se 

auto-sustentarem, assim como entes queridos. Consideramos o paternalismo como prejudicial 

ao desenvolvimento de um país e a evolução do próprio ser humano. Desta forma, entender a 

necessidade de se ter uma formação coesa, complementar que habilite os alunos a se sair bem 

em qualquer situação é obrigação da escola. 

A carga horária semanal de seis países europeus, em um intervalo temporal de 20 anos 

sofreu algumas alterações semanal e anual a carga horária semanal para a escola secundária em 

1990 apresentava-se superior à ofertada a escola primária. Isso, não difere de forma significante 

do Brasil. Ao estudar essas diferenças, pode-se perceber, que há pontos relevantes a serem 

destacados  
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Considerando que uma carga horária de 4 horas diárias totalizando 20 horas semanais, 

torna-se evidente que no ano de 1990, as escolas de todos os países desenvolviam alguma 

atividade de expansão da jornada de aula semanal, podendo chegar até 10 horas de acréscimo 

no ensino primário –(atual ensino fundamental) como o caso da Alemanha. Ou até 15 horas no 

ensino secundário (atual ensino médio) como também implantado pela Alemanha seguido de 

Portugal e a Dinamarca.  

A Espanha manteve na escala temporal analisada a mesma jornada de 25 horas tanto 

para o ensino primário quanto secundário. Enquanto que a Itália e Portugal ampliaram a jornada 

para a escola primária, reduzindo este último a jornada da escola secundária em 2010, enquanto 

a Itália manteve na escola secundária a ampliação de 10 horas semanais totalizando a carga 

horária de 30 horas semanais. 

Ainda que ocorra uma dinâmica de alterações na carga horária semanal entre 1990 a 

2010 nos países analisados, a carga horária anual se manteve a mesma em grande parte dos ] 

 

países com exceção da Dinâmica que diminui no ensino primário em 2010, e amplia no mesmo 

período o da escola secundária. E Portugal que iguala a carga horária tanto do ensino primário 

quanto do ensino secundário, garantido ao ano letivo anual o total de 180 horas. 

A variação da carga horária semanal, principalmente na Espanha, manteve a carga 

horária letiva. A justificada apontada por Maurício (2014. p. 882) é que a oferta de atividades 

como a música, os diversos tipos de esporte e arte plásticas, por exemplo, são atividades 

extracurriculares de ensino, assim como o ensino de diversas línguas e a religião. Tudo isso 

favorece a ampliação da jornada escolar. 

De uma forma geral no ano de 1990, todos os países europeus tinham uma carga horária 

superior a 20 horas semanais, sugerindo uma ampliação da jornada semanal. Esse movimento 

chegou às Américas, em que vários países, como o Brasil, passa a repensar seu sistema 

educacional. 

 

ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO EM TEMPO INTEGRAL (ETI) NO BRASIL 

 

Em 2016, por meio do Ministério da Educação (MEC), o Governo Federal cria como 

instrumento da política educacional do Governo Federal lança o Programa de Fomento às 

Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), através da Portaria nº 1.145, de 10 de 

outubro de 2016 regulamentada pela Resolução N° 16, de 7 de Dezembro de 2017, onde o 

Conselho deliberativo estabelece as diretrizes para o recebimento do recurso. Tendo como 
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estratégia a ampliação da jornada escolar e com ela a metodologia para a formação integral. 

(FNDE). 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é responsável pelos 

recursos financeiros que deram subsídio financeiro para a implantação das EMTIs nas escolas 

da rede Estadual do país, que aderiram ao programa. Em razão do recurso disponível foram 

criados critérios para selecionar os Estados que terão aceite de sua adesão, em um primeiro 

momento, serão os “que tenham alcançado menor Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica - IDEB no ensino médio” (Portaria). 

De acordo com o Art. 1, a Portaria considera em sua proposta pedagógica que as escolas 

de Ensino Médio, no sistema de tempo integral devem ter por base a formação integral e 

integrada, isso quer dizer que o aluno deve estudar mais do que o horário tido como normal, 

pari passu que são levados a participar das atividade complementares. Necessário, portanto, 

além dos aspectos cognitivos, atenderem as questões socioemocionais, alunos e família. Todo  

 

 

o trabalho realizado pela escola deve estar pautado sobre os pilares da Educação para o século 

XXI. 

A Lei Nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, institui a Política de Fomento à 

Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, já integrada a Base Nacional 

Comum Curricular, propondo a organização curricular que atualmente se encontram em 

exercícios nas escolas que aderiram à proposta: 

Uma formação ampla do indivíduo ainda é proposto no O Art 3, § 7º da supracitada Lei 

ao determinar que “Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do 

aluno, de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para 

sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais”. 

De acordo com o anunciado pela Assessoria de Comunicação Social do  MEC (MEC, 

2018), o Ministério propôs como avaliação do Programa uma metodologia experimental, 

monitorando escolas que receberão recursos e escolas que não receberão em uma escala 

temporal de 4 anos, porém todas terão inseridos a ampliação da carga horária, seguindo o 

mesmo padrão da EMTI.  

A amostra de 204 escolas foi selecionada por meio de sorteio, inserido as escolas 

distribuídas nos 17 Estados, que se inscreveram para participarem da avaliação, tendo em 

comum o fato que aderiram ao programa, sendo eles: Amapá, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso 

do Sul, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima, Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. 
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Nestes Estados o monitoramento acompanhar a dinâmica de para cada escola com o 

programa com recurso empregado monitorada, haverá outra com implantação do programa, 

porém sem o recurso do programa. As regiões Norte e Nordeste concentraram a maior parte das 

escolas a serem monitoradas, com 24% e 35% respectivamente.  Observa-se que o Centro-Oeste 

e Sul, tiveram o mesmo percentual de escolas (18%) implantadas e o Sudeste com apenas o 

Estado de São Paulo com escola monitoramento é a menor amostra. 

Os estados da Bahia e do Paraná terão o total de sessenta (60) escolas monitoradas, trinta 

(30) pertencente a cada um, sendo a maior amostra entre os 17 Estados que voluntariamente se 

inscreveram para a avaliação. O fato de a região nordeste ser considerada carente e a menos 

desenvolvida no país e a região sul, ser o antônimo da primeira, a análise desse contraste poderá 

ser revelador e levar a reflexão da discrepância entre uma e outra. 

A iniciativa do monitoramento busca corrigir falhas cometidas nos programas 

anteriores, onde a ausência de dados mais amplos comprometem, como analisamos nas 

propostas anteriores desde o PROFIC até o Programa Mais Educação,  inviabilizaram a 

implantação de medidas mitigadoras ou a defesa da viabilidade dos programas hoje substituídos 

por novas iniciativas. Neste aspecto, a proposta de monitoramento desde o início da implantação 

se torna de extrema relevância. A Assessoria de Comunicação Social expõe a percepção da 

secretaria de Educação Básica em posse em 2018, a Doutora em Educação Kátia Smole. 

 

A secretária de Educação Básica, Kátia Smole, disse que esse programa e o sorteio 
permitiram colocar em prática uma das metas do Ministério da Educação, que é de 

monitorar a aplicação de recursos e os processos de aprendizagem. “Isso é uma 

inovação do MEC, pois mostra a seriedade com que as políticas têm que ser feitas no 

país” afirmou. “O programa ajudará os estados a fazer as suas mudanças e saber o que 

está dando certo e o que pode ser melhorado”, enfatizou Smole. Ainda de acordo com 

a secretária, essa metodologia de avaliação não é feita tradicionalmente no país. “O 

Brasil investe muitos recursos, mas nem sempre o monitoramento é feito. Desta vez 

temos um projeto inovador”, comemorou Kátia. (MEC, 2018). 
 

O valor investido será distribuído de acordo com a quantidade de alunos em atividade 

na instituição, sendo repassados R$ 2 mil por aluno/ano matriculado, além de manter para todas 

as escolas os outros recursos já destinados às instituições escolares com ou sem a implantação 

do Ensino Médio em Tempo Integral, ou mesmo a ampliação da jornada escolar por meio de 

outros programas aqui apresentados. 

 

INSTITUTO AYRTON SENNA 

 

O Instituto é a primeira iniciativa sem fins lucrativos e não governamental, a ter o 

reconhecimento pelo engraxamento por uma educação de qualidade, recebendo da Organização 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

182 
das Nações Unidas para a Educação Ciência e a Cultura (UNESCO), em 2004, a chancela para 

a criação da Cátedra UNESCO de Educação e Desenvolvimento Humano. 

Em 2012 a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, os 

convida para ingressar na rede global Network of Foundations Working for Development 

(netFWD) que se dedicam em diminuir os impactos sociais, por meio de ações educativas 

(Instituto Ayrton Senna). 

A busca por ampliar as EMTIS, com uma diferente estrutura levou ao estabelecimento 

de parcerias com todos os Estados brasileiros e o Distrito Federal, na busca de uma educação 

plena, passa a ter foco em formação mais ampla e não eleger determinadas disciplinas como 

foco, como ocorre no Novo Programa Mais Educação, por exemplo que busca melhor as 

habilidades em Matemática e Língua Português, ainda que outras áreas sejam também 

contempladas, porém sem o rigor em que as disciplinas prioritárias estão. 

Mas, como apresentado pela Presidente do Instituto é necessário investimento no 

desenvolvimento de crianças e jovens estudantes em todos os aspectos. Apoiar o ensino e 

aprendizagem é oportunizar ao aluno condições de fazerem escolhas que os levem a uma vida 

melhor. O tempo futuro que o Instituto Ayrton Sena defende é aquele que seja bom para todos. 

(Instituto Ayrton Senna, 2018) 

Uma das questões que a presidente do instituto defende é a qualidade da educação, pois, 

isso significa mais autonomia do indivíduo enquanto sujeito cidadão. Além da educação, ela 

destaca que a saúde e estabilidade econômica e emocional também é importante, e faz toda a 

diferença na vida de uma pessoa. Tudo isso, leva a satisfação pessoal. A presidente destaca que 

a educação é o que impulsiona o desenvolvimento e a felicidade. (INSTITUTO AYRTON 

SENNA, 2018). 

O protagonismo juvenil é uma das bandeiras da proposta, considerando que para isso se 

faz necessário uma formação integral que vai desde a saúde a satisfação pessoal, como 

destacado. Mas, importante destacar neste momento que o Instituto Ayrton Sena acredita em 

quatro alavancas para que realmente o Brasil seja um país desenvolvido, as quais são: 

alfabetização, professores, gestão e educação. 

 

OS INSTITUTOS: NATURA, SONHO GRANDE E O DE CORRESPONSABILIDADE 

PELA EDUCAÇÃO 

 

Uma experiência didática pedagógica que nasce em Pernambuco por meio de uma 

iniciativa privada e hoje estabelece parceria com Estados e municípios em todo o território 
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brasileiro. A segunda escola mais antiga do Brasil o Colégio Pernambucano, foi o palco da 

proposta educacional que iniciou no ano de 2004, após ser reformada tanto a infraestrutura 

quanto o modelo pedagógico. Salienta-se que o conceito de educação Integral não está atrelado 

ao fato da ampliação da carga horária escolar somente, como identificou Araújo (2019) ao 

entrevistar o Secretário de educação de Pernambuco Frederico Amâncio, a forma de gerenciar 

é o grande diferencial do programa da natura.  

Atualmente em Pernambuco há escolas classificadas como integrais com carga horária 

com duração de 45 horas semanais, e escolas semi-integrais com carga horária de 35 horas 

semanais. Com o horário de aula com propostas tanto de aulas tradicionais de manhã e as 

disciplinas optativas e complementares em contraturno, ou com esta integrada ao horário. Os 

resultados positivos da intervenção do Instituto Corresponsabilidade pela educação - ICE, se 

evidencia pelo depoimento dos atores do Instituto Natural e Instituto Sonho Grande relatado 

pelo próprio instituto em sua página. 

O Instituto Natura vem sendo um importante ator na ampliação das Escolas de Ensino 

Médio em Tempo Integral, junto ao Instituto Sonho Grande e o ICE. Os pilares de uma educação 

de qualidade é proporcionado pelo Instituto Sonho Grande e o Instituto Natura, que junto ao 

ICE, vêm proporcionando uma nova metodologia didático-pedagógica, tanto para os alunos, 

quanto para os professores. Para os idealizadores da proposta se faz necessário uma alteração 

em como acreditamos no sistema educacional a partir da primeira escala a própria escola, onde 

as identidades se constroem.  

A proposta está estruturada como o PROFIC, trazendo o formado de cooperação entre 

atores governamentais e não governamentais, ampliando as possibilidades de alcançar um maior 

número de jovens no ensino médio. Nesta parceria o Instituto, trás uma proposta que altera a 

tradicional cultura curricular das escolas.  

Essa alteração é motivada pela proposta metodológica de motivar o protagonismo 

juvenil, de forma que além das tradicionais disciplinas propostas pela atual BNCC, é ofertada 

aulas de Projeto de Vida (espaço em que os alunos aprendem a criar estratégias para alcançar 

suas metas), Alinhamento (que busca identificar as lacunas no conhecimento para que todos 

possam dominar o mínimo esperado para série que estão inseridos), Estudos Orientados 

(Aprendem metodologias de como estudar, resolver atividades individuais e coletivamente). 

A iniciativa do ICE e seus parceiros são conhecidos como Escola da Escolha, por 

oportunizar a formação para a vida desenvolvendo valores, conhecimento e protagonismo. O 

projeto de vida de cada jovem é o centro da proposta didática e metodológica do ICE, por meio 

do qual o Projeto Pedagógico da escola deve alimentar o currículo e sua prática pedagógica. 
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A iniciativa acabou se convertendo um modelo em todo território brasileiro e 

contribuindo com a implantação de novas políticas públicas e diretrizes educacionais tendo 

como panorama o ano de 2018 alcançou 1. 335 escolas públicas (Figura 1), um significativo 

salto quantitativo, considerando que mesmo tendo 14 anos de existência, somente em 2009, 

após consolidar a experiência em Pernambuco, o projeto se expande para fora do Estado, sendo 

o Ceará o primeiro a adotar a proposta implantando no mesmo ano, 25 escolas. Nasce também 

aqui o importante papel do ICE na educação profissional.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Cartografia da expansão do ICE de 2004 a 2018 no território nacional 

 
Fonte: As autoras a partir de ICE (2018) 

Até o ano de 2018, os Estados de Roraima, Pará, Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul, não haviam estabelecido parceria com o ICE.  Os Estados inseridos na proposta, oriundos 
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da região Nordeste, apresentaram uma nova estrutura que é o Ensino Médio Integrado à 

educação Profissional. É também essa região que apresentou maior número de escolas 

participantes. O Estado de Pernambuco foi o que apresentou o maior número de escolas 

contempladas com a proposta com destaque para o ensino médio – ME, com 338 escolas.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Entre a intencionalidade dos Programas e a Aplicabilidade nas escolas há lacunas que 

precisam ser, contudo, a infraestrutura é considerada como ponto forte. Pois, o fato é que o 

Estado, de certa forma precisou adequar e melhorar as condições físicas das escolas. Também, 

o currículo na modalidade integrada e currículo diferenciado têm forte influencia na 

organização das disciplinas. 

Os programas têm, em comum, o objetivo de diminuir a desigualdade social, o que leva 

as escolas a ser espaços para justiça social escolar. Protagonista no papel de levar novas 

dinâmicas educacionais, as escolas, ampliam a qualidade na oferta do ensino publico, com 

objetivos claros e com recursos direcionados a eles. 

Depositar um programa nas redes de ensino público municipal ou estadual, que vise 

justiça social não faz do estado um cumpridor de seu papel, se faz necessário maior 

comprometimento com formação de professores, equipar as escolas e se inserir no processo de 

construção do Projeto Politico Pedagógico dos território educacionais, para que a identidade de 

cada projeto seja reflexo do meio onde está inserido atendendo as necessidades não apenas 

assistencialistas mais do sujeito como um todo. 
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RESUMO  

Este Artigo tem como objetivo maior levar educadores, responsáveis e comunidade  geral a 

uma reflexão sobre a importância da Didática no trabalho educativo, bem  como, observar o 

convívio de professores e alunos nos primeiro dia de aula,  analisando quais as técnicas e 

metodologias utilizadas pelo educador de educação  infantil para atrair a confiança e o desejo 

do novo educando. A presente pesquisa  aborda discursões teóricas acerca da Didática 

educacional, enquanto ciência, e  observações In loco das práticas de professores em início de 

ano letivo com seus  alunos e colegas, principalmente em um ano atípico como o que se vive 

no momento.  

Palavras-chaves: educadores, responsáveis, comunidade, reflexão, Didática,  convívio, 

técnicas, metodologias, educando, teóricas, ciência, In loco, práticas.   

 

ABSTRACT 

This article aims to lead educators, guardians and the general community to reflect on the 

importance of Didactics in educational work, as well as to observe the interaction of teachers 

and students on the first day of class, analyzing the techniques and methodologies used by the 

educator of early childhood education to attract the confidence and desire of the new student. 

This research addresses theoretical discussions about Educational Didactics, as a science, and 

In loco observations of the practices of teachers at the beginning of the school year with their 

students and colleagues, especially in an atypical year like the one we are currently 

experiencing. 

Keywords: educators, responsible, community, reflection, Didactics, conviviality, techniques, 

methodologies, student, theoretical, science, In loco, practices. 

 

 

INTRODUÇÃO  

  Compreender a Didática em um processo evolutivo é entender a  Educação como fator 

primordial para a transformação da sociedade. E a escola  é a instituição responsável pela 

contribuição direta no desenvolvimento  humano, trabalhando no sujeito as competências e 

habilidades necessárias a  sua formação humana e cidadã.  

  Neste contexto, verificamos que a didática é um instrumento de apoio ao  processo de 

ensino e aprendizagem. Com ela o professor traça seus objetivos  de trabalho e garante, assim, 

resultados satisfatórios no seu fazer pedagógico.  Este trabalho tem a finalidade de levar o 

profissional de educação a refletir  sobre sua pratica numa busca constante de elevar os índices 

de  aproveitamento de seus alunos e diminuir a repetência escolar. Para que a  ação reflexiva se 
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concretize é necessária uma mudança de postura por parte do professor, onde este busque 

sempre inovar e aprender sempre.  Como prova da necessidade de aprender a aprender, a 

educação vive um  “novo normal,” que durante o período pandêmico levou educadores e 

educando  a superar dificuldades e buscar saídas para o crescimento intelectual humano.   

O PROCESSO EDUCATIVO  

  A ação educativa é um ato humano sistemático que tem como função  ensinar (instruir) 

as novas gerações a cultura de seu povo, numa busca  constante de manutenção ou modificação 

dos valores que o torna membro de  um grupo social. Pensarmos em ensino automaticamente 

refletimos sobre as  formas de o fazer para que o mesmo se transforme em aprendizagem.   

  As formas de ensinar estão ligadas aos fundamentos históricos e  filosóficos da 

educação, com seus teóricos que desde a antiguidade discutiam  e aplicavam o ensinamento a 

grupos específicos numa tentativa de alinhá-los  aos sistemas interessados.   

  Nas primeiras escolas as técnicas de ensino, mesmo de forma  inconsciente, se faziam 

presente nos trabalhos educacionais, no fazer refletir e  interagir, a estes instrumentos deu-se o 

nome de didática.  

  A Didática é uma ciência nova, Porém, como métodos e técnica de ensino  e 

aprendizagem ela antecede os estudos e produção de Comenius,  considerando que durante a 

evolução da sociedade as formas de ensino se  concretizam no intuito de manter sua cultura.   

 Conforme Libânio (1990) didática é a parte da Pedagogia que se ocupa  dos métodos e técnicas 

de ensino. Matéria fundamental na formação de  professor. Fica claro, portanto, que a educação 

formal ocorre em instituições próprias, regrada por suas doutrinas, amparada pela didática que 

orienta o  caminho a ser trilhado com o aluno até a aprendizagem.  Entender a Didática como 

arte de ensinar ou orientar algo a alguém é  considerar que a Educação Escolar é uma ação 

intencional e voluntária de  transmissão dos saberes acumulado. E, se há uma “transmissão” 

de  conhecimentos, logo ocorre uma Socialização, que nada mais é que uma  interação dos 

indivíduos em um grupo.  

Segundo Gilberto Freyre (1987) socialização significa aprendizagem ou  educação. E 

educação é um processo de desenvolvimento integral do ser  humano, visando sua participação 

ativa na sociedade.  Libâneo (2001, p. 36) diz que:   

Se o professor não dispõe de habilidades de  pensamento, se não sabe “aprender a 

aprender”, se é  incapaz de organizar e regular suas próprias atividades de 

aprendizagem, será impossível ajudar os alunos a potencializarem suas capacidades 

cognitivas.   
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  Na formação do professor a didática o capacita para formular os objetivos a serem 

atingidos no decorrer de sua carreira. Como ferramenta na ação  pedagógica a didática orienta 

o educador do planejar ao avaliar as atividades  de ensino. No processo educacional do aluno 

ela é vista como um fator  essencial para a construção do conhecimento.  

 Em cada prática de sala de aula o professor absorve teorias pedagógicas  que auxiliam na 

aprendizagem do aluno, A essas ideologias educacionais  chamamos de tendências. As 

tendências têm traços que as diferenciam umas  das outra, porem, nenhum profissional 

incorpora uma isoladamente, faz uso  mais para uma linha pedagógica sem desprezar os 

conhecimentos das demais. 

  Em qualquer uma das Tendências ou pedagogias que o professor centrar  seu trabalho 

educacional ele fará uso da Didática, e lá estarão presentes os  elementos da ação didática, seja 

de forma consciente ou não. São eles:  

O Professor (ditador ou mediador);  

O Aluno (sujeito passivo ou ativo);  

A D- (matéria ou conteúdo);  

O contexto da aprendizagem (Pratica escolar e/ou realidade social); As estratégias 

metodológicas (aulas expositivas ou temáticas).  Como percebemos não é simples se fazer 

professor, exige reflexão e  ação constante para bem desempenhar seu papel. É preciso confiar 

na  finalidade da educação no que se refere à formação humana. Para tanto,  necessitamos estar 

em sintonia com a comunidade e a realidade social.  

 

ADAPTAÇÃO E RELACIONAMENTO ENTRE PROFESSOR E ALUNO  

  A criança ao se deparar com um ambiente desconhecido, com pessoas  das quais nunca 

teve contato, chora muito, essa situação não é fácil para o  professor, para o responsável e 

principalmente para o aluno, pois são novas  experiências. Entender como funciona o primeiro 

dia de aula da criança, a  relação entre professor e aluno e, a importância do convívio na escola, 

são  questionamentos que farão entender o choque vivido pelo aluno durante a  adaptação.  

  O processo de adaptação é fundamental para o aluno e professor,  contribui bastante 

com o ensino e a aprendizagem. O profissional de ensino  deve ser preparado para receber a 

criança em seu primeiro dia de aula e gerar  afetos e reciprocidades que assegure o bem-estar 

da turma para os demais  dias letivos.  

 A orientação aos pais dos alunos também ajuda bastante, para eles  também não é fácil deixar 

seus filhos com pessoas desconhecidas, os pais  devem conversar e mostrar confiança para a 
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criança fazendo com que ao aluno  veja que a escola não é um ambiente ruim. O processo de 

adaptação não é  apenas para os alunos mais também para pais e professores.  

Reconhecer que os pais são as pessoas que mais  conhecem as crianças e que entendem 

muito sobre como  cuidá-las pode facilitar o relacionamento. Antes de tudo, é  preciso 

estabelecer uma relação de confiança com as  famílias, deixando claro que o objetivo 

é a parceria de cuidados e educação visando ao bem estar da criança...  (BRASIL, 

1998, v. 1, p. 80)  

  Fica claro que a Socialização (parceria) entre Escola e Família é  fundamental para a 

garantia da aquisição do conhecimento e  consequentemente na mudança de atitude e hábitos 

saudáveis. Durante a pesquisa de campo, observou-se que os professores são  bastante 

atenciosos com os alunos, eles conversa e os consola, e os pais ao  deixar seus filhos ficam 

preocupados em relação ao choro, sentimento de  protecionismo, natural aos que não viveram 

tal tipo de separação. Notamos  também que nem todos choram em seu primeiro dia na escola 

o que facilita  bastante para o professor, principalmente aos de pouca experiência  pedagógica, 

que também passam por adaptação na prática.  

  O relacionamento entre professor e aluno é fundamental para o ensino  aprendizagem. 

A partir do primeiro contato o educador deve mostrar respeito,  simpatia e reciprocidade aos 

alunos e, assim proporcionar um trabalho  construtivo. Porém este Novo Normal tem gerado 

inseguranças em toda a  comunidade escolar, as práticas anteriores já não são suficientes para 

auxiliar  pais e professores no convívio escolar, pois o contato humano que acalmava  crianças 

e aproximava educadores não é permitido, tendo em vista os riscos de  transmissão e 

contaminação da Covid-19. Como se sabe, os alunos devem ser bem recebidos pelos 

professores e  servidores escolares, com alegria, em um ambiente aconchegante e 

acolhedor,  para que o aluno desperte vontade de voltar.  

  Devido essa relação criada ou em desenvolvimento, o professor conhece  cada dia mais 

seus alunos, mostrando amizade e confiança para que a criança  sempre se abra sobre possíveis 

dificuldades e cresça intelectualmente.  De acordo com a rotina dos alunos, os quais passam a 

maior parte do dia  na unidade escolar, além das atividades pedagógicas e higienes pessoais, 

as  brincadeiras (ludicidades) são as técnicas mais usadas para estabelecer a  adaptação do aluno 

em sala de aula e até mesmo na escola. Espera-se que o presente trabalho gere reflexão em torno 

das relações e  o desenvolvimento integral do aluno, sempre valorizando suas habilidades e 

a  mudança de atitude.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Levar o educando a uma aprendizagem significativa tem sido uma grande  luta dos 

educadores, os quais buscam cada vez mais investir em sua  formação, visando uma prática 

condizente com a sociedade em que está  inserido.  

  Como percebemos várias são as tendências pedagógicas que circulam no  meio 

educacional, algumas com um legado mais difundido outras menos  compreensivas por nós. 

Contudo, todas tem sua importância na nobre função  de educador e, as teorias os auxiliam no 

desenvolvimento do fazer pedagógico,  buscando técnicas e métodos que vise promover 

aprendizagens. Com este trabalho buscou-se enfatizar que a Didática além de ciência e matéria 

preparatória de professor é a arte de ensinar considerando a realidade  do aluno, sua condição 

psicológica, emocional e física. Neste processo de  atuação ocorre a chamada Socialização do 

saber, onde se toma consciência  do ser social e se propaga a Educação.  
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RESUMO 

O presente artigo visa fornecer uma revisão bibliográfica acerca das dificuldades encontradas 

no ensino-aprendizagem de matemática, bem como pontuar suas possíveis soluções. Muitas 

podem ser as estratégias, porém em geral as mais eficientes têm por base a contextualização 

que, como sabemos através da literatura pedagógica mais recente, propicia o espaço transicional 

onde a matemática não é mais vista como mera forma de disciplina pedagógica, corpo formal 

de conhecimentos inalcançáveis ou até método de tortura escolar, mas como algo que também 

pertence ao aluno, uma metodologia de reflexão de alguma maneira presente em quase todas as 

áreas de atividade humana, ferramenta com a qual pode-se encontrar sentido e utilidade na 

realidade aparentemente caótica.  

Palavras-chave: Dificuldade de aprendizagem; ensino da matemática; didática 

 

ABSTRACT  

This article aims to provide a bibliographic review about the difficulties encountered in teaching 

and learning mathematics, as well as to point out their possible solutions. There may be many 

strategies, but in general the most efficient ones are based on contextualization that, as we know 

from the most recent pedagogical literature, provides the transitional space where mathematics 

is no longer seen as a mere form of pedagogical discipline, formal body of knowledge 

unreachable or even school torture method, but as something that also belongs to the student, a 

reflection methodology that is present in almost all areas of human activity, a tool with which 

one can find meaning and utility in the apparently chaotic reality. 

Keywords: Learning disability; mathematics teaching; didactic 
 

 

INTRODUÇÃO  

O presente trabalho tem por objetivo fornecer um estudo descritivo e teórico das 

dificuldades de aprendizado matemático. Justifica-se pela grande importância que tem a questão 

do ensino-aprendizagem em diversas áreas do conhecimento, não apenas a matemática como 

também a pedagogia, a psicologia etc., em âmbito pragmático científico e também acadêmico.  

Far-se-á um esforço para promover uma conceituação sólida, após o que se dará uma 

descrição de aspectos indispensáveis ao estudo das dificuldades de aprendizagem matemática: 

o que são e como se caracterizam, seu histórico, principais correntes teóricas, desafios 

enfrentados para sua resolução etc.  
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Devido à natureza da proposta que ora se apresenta, recorrer-se-á metodologicamente à 

revisão bibliográfica para a promoção de um estudo descritivo fundamentado em artigos 

científicos, obras completas e demais produções científico-acadêmicas que se mostrem úteis e 

pertinentes à pesquisa em tela.  

Este trabalho pretende, em sentido amplo, promover uma contribuição para os estudos 

pedagógicos tendo em vista a interdisciplinaridade que a atual conjuntura da sociedade nos 

impõe de maneira incontornável, uma vez que não é possível mais pensar em didática sem 

considerar os avanços científicos, as realidades conjunturais entre outras circunstâncias que a 

modernidade nos lega. 

 

DESENVOLVIMENTO  

Diversos autores procuraram promover uma teorização das dificuldades do ensino da 

matemática, em especial a álgebra. Lins e Gimenez (2006), por exemplo, categorizaram três 

pontos de vista principais através dos quais esta área da matemática é ensinada nas escolas: - a 

primeira, que é intitulada pelos autores letrista, promove uma identificação muito grande entre 

a lógica formal algébrica e sua notação, o que consistiria num reducionismo operacional e 

funcional, fundamentado apenas no manejo simbólico sem sentido pleno;  

- Demonstração e representação da generalidade, advindo da reflexão das operações 

algébricas, sendo as notações e os símbolos meios para demonstrar as ideias;  

- Por fim, a ótica estruturalista, cujo enfoque reside nas propriedades das operações 

algébricas, suas estruturas, incluindo, ainda, as implicações que podem gerar no campo da 

geometria.  

 Fiorentini et al. (1993) promovem outras três categorizações para as propostas 

pedagógicas por trás do ensino da matemática: 

 - Na primeira, de fundo linguístico e pragmático, a álgebra é reduzida a um instrumento 

solucionador de problemas e equações, sendo ensinado aos alunos métodos e técnicas para 

resolver estes impasses;  

- Na segunda, de cunho fundamentalista e estrutural, busca-se trabalhar com as 

propriedades e estruturas operacionais;  

- Na terceira, fundamentalista e analógica, busca-se uma espécie de equilíbrio entre as 

duas primeiras, mantendo-se tanto a visão da álgebra como instrumento técnico e prático, que 

é, quanto o estudo das propriedades das operações, de modo que a lógica não seja perdida.  

Os autores supramencionados concordam que, em nenhuma das concepções já utilizadas 

no ensino da matemática, conforme suas diferentes categorias, se promove um desenvolvimento 

do pensamento abstrato, da reflexão ou da lógica analítica, de modo que, inevitavelmente, o 
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aluno estará prejudicado durante o processo de ensino-aprendizagem, seja qual for o viés 

pedagógico que a escola (ou o mestre) adotar.  

É nítido que um dos maiores obstáculos para o ensino da álgebra seja justamente a 

quantidade de regras existentes por trás das técnicas ensinadas pelo viés pedagógico 

instrumental. É certo que é inevitável fugir desta ótica, pois evidentemente parte da relevância 

da álgebra, não apenas no campo teórico mas no dia-a-dia, reside justamente em sua 

aplicabilidade prática, em seu viés pragmático, entretanto não é, como já vimos, possível reduzi-

la apenas a isto, muito menos derivar desta dificuldade imediata e superficial dos alunos um 

pano de fundo teórico que se auto justifique.  

Garcia (1997) aponta que pode haver interpretações derivadas que sentenciem, por 

exemplo, que a configuração da dificuldade do ensino e apreensão da álgebra existe devido à 

abstração a ela inerente.  

Sabemos, porém, que a abstração é uma conjunção de conceitos, e que conceitos são 

descritíveis por meio de símbolos (palavras, números 4 etc.), portanto a concretude superficial 

e denotativa destes símbolos é desenvolvida e elevada para se tornar um conceito. Estes 

conceitos precisam ser ensinados no processo de ensino aprendizagem na escola e, como todo 

conceito possui uma história, uma evolução, um princípio e um progresso de desenvolvimento 

que vai tomando diferentes configurações com o passar do tempo, uma das estratégias para 

ultrapassar essa aparente dificuldade seria justamente uma abordagem histórica do ensino.  

Desta forma, os alunos não mais estariam expostos a um instrumental técnico com uma 

série de regras complexas e de difícil assimilação, nem somente também às justificativas para 

a configuração deste instrumental sincronicamente, mas poderiam construir, junto com o 

professor, a configuração do conceito científico tal como ele está hoje, através de um estudo 

diacrônico desde o surgimento e durante o desenvolvimento deste conceito.  

Existem casos porém cuja gravidade no comprometimento neurológico ou psicológico 

atinge outro patamar, sendo indispensável haver um olhar crítico dos professores para 

diferenciar as circunstâncias e compor as melhores estratégias. 

 

DISCALCULIA 

Um número significativo de estudantes, segundo dados estatísticos, têm problemas em 

aprender matemática. Alguns sofrem para entender os enunciados dos problemas, outros, levam 

tempo para saber qual é a operação matemática para resolver o problema e há os que não 

conseguem finalizar uma operação que parece ser simples. Porém, precisa-se entender que tais 

dificuldades podem não ser causadas por preguiça ou desmotivação ou falta de interesse, como 

supõem certos pais e professores, nessas dificuldades que podem ser causadas pela discalculia 
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que, segundo Filho (2007), é “uma desordem  neurológica específica que afeta a habilidade de 

uma pessoa compreender e manipular números”.  

Na ordem etimológica, discalculia é um termo que deriva dos conceitos “dis” (desvio) 

+ “calculare” (calcular, contar), sendo, conforme Rebelo (1998a, p.230): um distúrbio de 

aprendizagem que interfere negativamente com as competências de matemática de alunos que, 

noutros aspectos, são normais”.  

Romagnoli (2008) diferencia três graus de falta de maturidade neurológica que definem 

graus equivalentes de discalculia:  

1) grau leve, no qual a criança diagnosticada como discalcúlica tem reação positiva à 

terapia;  

2) grau médio, onde há uma coexistência com o quadro da maioria que tem dificuldades 

específicas e  

3) o grau limite, onde se diagnostica uma lesão de ordem neurológica causada por 

traumatismos que geram déficits intelectuais.  

O amadurecimento neurológico se caracteriza pelas diversas funções do sistema nervoso 

que vão se formando de forma ordenada, progressiva e cronológica, em que a idade é adequada 

às novas funções que se desenvolvem, sejam de ordem perceptiva, espaço-temporal, laterais e 

rítmicas, tendo havido os estímulos certos que proporcionem sua aquisição.  

Silva (2008b) afirma que têm sido realizados estudos nas áreas neurológica, linguística, 

psicológica, genética e pedagógica sobre a discalculia, que não é causado por um único motivo. 

Os estudos sobre esse distúrbio são recentes e os motivos que o geram não podem ser 

generalizados.  

Apesar de haver evidências que apontem antecedentes familiares nos casos de crianças 

discalcúlicas e com dificuldades em matemática, ainda é necessário um aprofundamento na área 

da hereditariedade e genética para comprovar as hipóteses de que há explicações de origem 

genética que indicam haver um gene que transmitiria os transtornos.  

 Em psicologia, conclusões indicam que alterações de ordem psíquica tornariam seus 

portadores mais propensos a ter problemas de aprendizagem, visto que o emocional tem 

influência no controle de funções como memória, atenção e percepção. Crianças com 

discalculia têm deficiências para compreender relações e também em revertê-las e generalizá-

las, sendo difícil para elas compreender problemas, inclusive no simbolismo numérico 

(correspondência entre número e quantidade).  

Cazenave (1972, cit. por Silva, 2008b), diz que, no âmbito linguístico, só se torna 

possível compreender a matemática quando se assimila a linguagem, a qual tem uma função 

importantíssima para que se desenvolva a capacidade intelectual do ser humano.  
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A discalculia teria relação direta com os fatores ocorridos no processo em que a criança 

está sendo submetida ao aprendizado, como métodos pedagógicos inadequados, dificuldades 

em se adaptar à escola e outros. Estas são as conclusões tiradas pelos estudos na área 

pedagógica.  

 

POSSÍVEIS SOLUÇÕES  

É imprescindível reconhecer também o valor da tecnologia não apenas para a vida 

cotidiana e para os aspectos práticos de que fazemos uso diariamente, mas também como um 

elemento componente da cultura.  

Especialmente para a juventude, desde cedo acostumada ao usufruto destas inovações, 

o reconhecimento e a consideração deste aspecto na experiência didática são indispensáveis 

para evitar correr-se o risco de estimular um ensino fossilizado, com metodologias arcaicas, 

imutáveis e que não dialogam com a realidade do corpo discente, consequentemente 

fomentando o desinteresse e o distanciamento dos estudos.  

As novas Tecnologias da Informação e Comunicação vêm provocando alterações 

significativas nos processos de ensino-aprendizagem nas escolas, universidades e centros de 

treinamento. Percebe-se que, através da internet, indivíduos interessados em acessar novas 

informações podem ascender a um número variado de informações.  

A base desta nova sociedade se caracteriza pela capacidade de gerar, processar e aplicar 

eficientemente as informações e os conhecimentos. Estas características influenciam 

diretamente a estrutura atual na educação.  

A revolução das TICs modifica a forma de desenvolvimento mundial, adequando as 

instituições e organizações a uma nova estrutura. No âmbito educacional, destaca-se a 

consciência de que a nova dinâmica educacional para o ensino e a aprendizagem deve dar 

subsídios para uma melhor absorção dos conteúdos, contribuindo, portanto, para diminuir e/ou 

extinguir, por completo, as causas e os efeitos da falta de interesse pelas aulas ministradas.  

Cabe a tal iniciativa constituir um instrumento de ensino e aprendizado, mesmo 

considerando a educação a partir de conceitos abstratos que, por sua vez, utilizam ainda termos 

e notações complexos, ambíguos e confusos.  

Por esta causa, a responsabilidade da escola e de seus professores (profissionais de 

educação) é de se conscientizar quanto à transmissão de conhecimentos baseados em uma 

linguagem mais acessível e compreensível à realidade do homem atual.  

Desse modo, dá-se a perceber que o ser humano, seja ele criança, adolescente ou adulto, 

na busca de conhecimento, vivencia um momento sociocultural e intelectual em permanente 
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mudança. Neste sentido, o presente trabalho se justifica face ao impacto das TICs na sociedade 

atual e a influência nos processos de ensino.  

Como o professor pode utilizar das novas mídias, sistemas e plataformas virtuais para 

maximizar os processos de ensino.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os diversos recursos existentes também podem ser usados no sentido de transcender a 

exatidão tradicional dos conceitos disciplinares de modo a promover no aluno uma consciência 

reflexiva, uma análise crítica de fundo até mesmo filosófico para o estudo.  

Isto se dá através do reconhecimento e do estudo dos problemas, das dúvidas, do 

panorama histórico, social, econômico, político e cultural que levaram a tais ou quais 

descobertas e avanços, ou seja, uma análise interdisciplinar.  

Desta forma, emerge um novo parâmetro de entendimento da matéria escolar, pois esta 

não é somente uma disciplina que já é dada pronta com teorias a serem absorvidas pelos alunos, 

mas uma construção social, histórica e cultural que deve ser como tal analisada, entendida e, é 

claro, ensinada, tendo em vista também a construção social, histórica e cultural do aluno.  
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RESUMO 

O presente trabalho de pesquisa teve como finalidade conhecer mais sobre as dificuldades de 

aprendizagem que os alunos com discalculia enfrentam na aprendizagem da matemática. Diante 

desta problemática, o foco deste trabalho é conhecer a concepção que os professores têm sobre 

a discalculia e mostrar como esta pode ser tratada e assim modificar totalmente a aproximação 

entre o professor e o aluno que encontram juntos, uma nova e diferente maneira de ensinar e 

aprender. Realizou-se uma pesquisa por meio de revisão bibliográfica, os conhecimentos já 

construídos acerca do tema discalculia. Indagando- se o aprofundamento sobre como 

diagnosticar e a intervenção em relação às dificuldades para a aprendizagem das habilidades 

matemáticas. Durante a realização da pesquisa, os estudos foram concentrados na percepção da 

discalculia, na identificação das causas e caracterização desse distúrbio. Portanto foi feito um 

levantamento de algumas estratégias que podem ser desenvolvidas pelos educadores para ajudar 

estudantes com discalculia a alcançarem um bom desempenho em relação à matemática. A 

partir deste estudo faz-se necessário conhecer mais sobre o desenvolvimento da aprendizagem 

matemática.  

Palavras-Chave: Matemática, Jogos, Ensino e Aprendizagem, Discalculia. 

 

ABSTRACT 

This research work aimed to learn more about the learning difficulties that students with 

dyscalculia face when learning mathematics. In view of this problem, the focus of this work is 

to know the conception that teachers have about dyscalculia and show how it can be treated and 

thus totally modify the approach between the teacher and the student that they find together, a 

new and different way of teaching and learn. A research was carried out through bibliographic 

review, the knowledge already built on the theme of dyscalculia. Inquiring about the deepening 

on how to diagnose and the intervention in relation to the difficulties for learning mathematical 

skills. During the research, the studies were concentrated on the perception of dyscalculia, on 

the identification of the causes and characterization of this disorder. Therefore, a survey was 

made of some strategies that can be developed by educators to help students with dyscalculia 

to achieve a good performance in relation to mathematics. From this study it is necessary to 

know more about the development of mathematical learning. 

Keywords: Mathematics, Games, Teaching and Learning, Dyscalculia. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A discalculia (do grego dýs+calculare, dificuldade ao calcular) é definida como uma 

turbulência neurológica que afeta a capacidade de uma pessoa de abranger e manejar números. 

Não existe uma causa única para se justificar as fases das dificuldades com a linguagem 
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Matemática, todavia esse acometimento pode causar grandes problemas à pessoa, sobretudo em 

idade escolar (GARCIA, 1998). 

Sabe-se que a matemática é uma ferramenta de extrema importância para as pessoas 

para a sociedade e para toda sobrevivência, pois há a necessidade de se lidar com os números e 

realizar cálculos todos os dias (VILLAR, 2013). 

A dificuldade do conteúdo de Matemática é latente, pois muitos alunos dizem que se 

trata de uma disciplina complexa e que muitos não se identificam com ela. Entretanto, essas 

dificuldades podem, também, ocorrer não somente pela complexidade ou pelo desgosto, mas 

por fatores psicológicos, físicos e pedagógicos que envolvem uma cadeia de conceitos e 

trabalhos que devem ser desenvolvidos ao se tratar de dificuldades em qualquer âmbito, como 

também em Matemática (SILVA, 2008).  

A disculaculia, como dito, abarca problemas para entender conceitos matemáticos, onde 

números são confundidos. Todavia, existe um termo correlato, porém, diferente que é a 

Acalculia, que é um problema causado por um fator físico, como um trauma no encéfalo, 

causado por uma queda, por exemplo. Ou seja, a incapacidade de calcular é a consequência. Já 

na discalculia é importante descobrir a causa. Ambas existem mecanismos para se trabalhar 

com os alunos (VORCARO, 2007).  

O trabalho para identificar a discalculia é longo e requer muita atenção, apesasar de ser 

um tema de grande importância, poucos trabalhos acadêmicos tem se dedicados a este estudo 

com destaque para: Almeida (2006) que estudou as dificuldades de aprendizagem em 

matemática e a percepção dos professores em relação a fatores associados ao insucesso nesta 

área; Silva (2008) que estudou a discalculia: uma abordagem à luz da Educação e por sua vez, 

Domiense (2010) que observou a dislexia, disgrafia, disortografia e Discalculia: Diagnóstico e 

Intervenção Psicopedagógico.  

A discalculia está ligada a diversos fatores, e pode estar associada a problemas com o 

domínio da leitura ou da escrita, na compreensão global do que proponha um texto, bem como 

no próprio processo de linguagem. Há evidencia que este distúrbio também pode ser hereditário 

(CIASCA, 2003).  

Normalmente, qualquer pessoa que possui tal distúrbio apresenta problemas com 

tabuadas, sequência numéricas, dificuldades em distribuir os números em folha de papel, 

dificuldade em fazer soma, subtração, dividir e multiplicar, bloqueio em memorizar cálculos e 

fórmulas, dificuldade em distinguir os símbolos matemáticos, dificuldade em compreender os 

termos utilizados (TERRA, 2013).  

Para que o professor consiga identificar a discalculia em seu aluno é indispensável que 

ele esteja precavido à direção da aprendizagem desse aluno, sobretudo, quando se apresenta 
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símbolos matemáticos disformes, demonstrar falta de capacidade em operar com quantidades 

numéricas, desconhecer os sinais das operações, ter dificuldades na leitura de números e não 

conseguir realizar multiplicação e a divisão 

Caso este transtorno não seja diagnosticado a tempo, pode comprometer o 

desenvolvimento escolar do indivíduo, que pode ocasionar comportamentos inadequados, tais 

como desinteresse e agressividade (GARCIA, 1998). Sabe-se que as dificuldades em 

matemática podem originar de diversas causas.  

É fato que muitos educadores não reconhecem o problema, geralmente por falta de 

conhecimento ou informação, o que acarreta prejuízo no uso de estratégias de ensino além de 

ações equivocadas reforçando, assim, o baixo desempenho do aluno com discalculia, e o baixo 

rendimento escolar (DOMINGUES, 2010).  

Para tanto, a percepção do distúrbio nos alunos e o conhecimento de técnicas e 

estratégias que permitam ao professor orientar o aluno acometido podem diminuir os problemas 

de desempenho e rendimento escolar em matemática. Dessa forma, a importância desta pesquisa 

em trazer uma reflexão sobre o tema. Sendo assim, objetivou-se fazer um levantamento acerca 

da discalculia, bem como suas causas e consequências e apresentar algumas metodologias 

didáticas para o auxílio pedagógico no ensino da matemática.  

A metodologia do presente estudo é descritiva e qualitativa através da revisão de 

literatura (GIL, 2005). A base de dados foi pesquisada em livros, artigos, periódicos, 

monografias especializadas, bibliotecas virtuais, Google Acadêmico. Para o desenvolvimento 

deste trabalho buscou-se na literatura referenciais para compreensão da temática da pesquisa.  

As palavras chaves utilizadas para a busca bibliográfica foram: Discalculia, Distúrbios 

de Aprendizagem, Dificuldades de Aprendizagem e para o levantamento de artigos científicos 

publicados usou-se apenas a palavra Discalculia. Portanto, a partir dos referenciais encontrados 

foram selecionados os temas dos capítulos de forma a contemplar os objetivos do presente 

estudo. Assim, este trabalho delimitou os temas a partir do desenvolvimento de um referencial 

teórico que auxiliasse os professores a compreender os elementos que dificultam a capacidade 

do pensamento lógico exigido no cálculo, isto é, conceituar, caracterizar e classificar os fatores 

que levam possivelmente a criança em idade escolar a apresentar dificuldades de aprendizado. 

Com isso diferenciando, as dificuldades de aprendizagem e os transtornos de aprendizagem e, 

principalmente, a dificuldade de aprendizado da matemática. 
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DISCALCULIA  

Caracterização Segundo Pereti (2009), o transtorno da matemática, conhecido como 

Discalculia, é um distúrbio que se manifesta como uma dificuldade do indivíduo em realizar 

operações matemáticas, qualificar números e sequenciá-los. Na vida escolar, sobretudo nas 

fazes mais adiantadas, a Discalculia também impede a apreensão dos conceitos matemáticos e 

sua anexação no cotidiano. Reconhecer o problema, no entanto, é difícil. 

A Discalculia é, ainda, pouco conhecida entre os agentes da escola. Todavia, torna-se 

necessário verificar de que forma esse transtorno interfere no processo da aprendizagem 

matemática (VASCONCELOS, 2008). Ainda que seja assunto bastante interessante e 

pertinente, há que se observar a pouca quantidade de pesquisas relacionadas ao assunto, como 

já aludido. Os sinais da discalculia podem começar quando o individuo inicia sua vida escolar, 

ou ainda tardiamente. Tal acometimento deve ser percebido com zelo, e com o auxilio de uma 

profissional psicólogo, médico, ou ainda, de um psicopedagogo, porém o professor é um ator 

de grande importância nesse processo.      

Depois de diagnosticada a dificuldade, a ajuda de um psicopedagogo é muito importante. 

O diagnóstico deve ser definitivo e não pode ser confundido com a habitual preguiça e falta de 

estímulo. Infelizmente as maiorias das escolas bem como seus professores não estão preparadas 

para receber alunos com este distúrbio (ASSUNÇÃO; COELHO, 2006). Depois que se é 

identificada à discalculia é necessário, primeiramente, acompanhamento psicológico para saber 

o grau de dificuldade que ele se encontra, o estudante É necessário, também de atendimento 

especializado dentro da escola com jogos e outras atividades com que o faça ter maior percepção 

dos números (TERRA, 2013).  

Assim sendo, e acordo com Dockrell et al., (2000, p.115), “os erros que elas fazem com 

números são frequentemente sistemáticos e apresentam uma série de princípios, apesar de 

incorretos. O primeiro passo da avaliação é descobrir exatamente quais princípios a criança esta 

usando”. 

 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

  A aprendizagem é deliberada como um processo de modificações do indivíduo sendo 

evolutiva e constante. Trata-se da capacidade em adquirir, construir e adaptar o conhecimento 

e habilidades, que podem ser realizadas de diversas formas, por sua vez a dificuldade de 

aprendizagem caracteriza-se pelas dificuldades de apreender e construir mais elevado que o 

naturalmente esperado para uma pessoa tida como normal (dentro da expectativa), 

confrontando-se educados de mesma faixa etária. “Suas causas podem ser de natureza 
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psicológica, emocional, neurológica e até mesmo hereditária” (GONÇALVES; OVÍDIO, 2017, 

p. 01).  

Segundo Pain (1985, p.70) é possível perceber problemas de aprendizagem como: [...] 

um sintoma, no sentido de que o não aprender não configura um quadro permanente, mas 

ingressa numa constelação peculiar de comportamentos, nos quais se destaca como sinal de 

descompensação. Assim, toda família para poder enfatizar e realizar a identificação, para buscar 

melhorias de ensino, de modo que possa atender as dificuldades do educando para melhor 

atingir seus objetivos. Um ponto importante é o professor saber reconhecer as diversas 

manifestações dos distúrbios, diferenciando o que é o egocentrismo de um pré-escolar com 

problemas de dificuldade, ainda com patologias.  

Segundo Luckesi (2000, p. 126). A uma instância educativa que trabalha com o 

desenvolvimento do educando, estão atentas as habilidades cognitivas sem deixar de considerar 

significativamente de formações de múltiplas convicções assim como de habilidades motoras. 

A escola não poderá descuidar dessas convicções e habilidades. A escola cabe trabalhar para o 

desenvolvimento das habilidades cognitivas do educando, em articulação com todas as 

habilidades, hábitos e convicções de viver.  

Dessa maneira, assim que o educador identificar a dificuldade do educando, ele deve 

comunicar imediatamente os responsáveis e motivá-los a buscar auxilio especializado, pois 

somente assim podem-se tomar decisões diante do problema, a fim de diminuir as implicações 

causadas à criança/adolescente, à comunidade escolar e da sociedade como um todo. No 

entanto, é necessário que o educador tenha conhecimento da dificuldade do aluno, bem assim 

de suas causas, para que respeite o seu desenvolvimento e busque novas metodologias ou adapte 

o material pedagógico a fim de que a aprendizagem do aluno não seja comprometida.  

Alguns fatores devem ser considerados como desencadeadores da dificuldade de 

aprendizagem como, por exemplo, segundo Gonçalves; Ovídio (2017, p. 04): “[...] mudança de 

escola, separação, desorganização na rotina familiar, problemas socioculturais e emocionais, 

envolvimento com drogas, efeito colateral de medicação, assim como tantos outros”, todavia, a 

discalculia é um transtorno com maior prejuízo. 

 

IDENTIFICAÇÃO DA DISCALCULIA  

O professor ao identificar as dificuldades que o aluno apresenta em sala de aula deve, 

após a comunicação, diagnóstico começar a abranger para outros tipos de metodologias de 

ensino e aprendizado, porém, com apoio institucional e familiar. Quando se fala em problema 

de aprendizagem o raciocínio por vezes liga-se a anormalidades, o que é verídico em se tratar 

da média normal, porém de acordo com os últimos resultados na prova Brasil de matemática o 
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resultado foi ínfimo.  Entretanto, é preciso identificar claramente os pontos que diferenciam 

problemas de aprendizagem, ou distúrbio com falta de interesse, esforço, falta de atenção 

(VILLAR, 2013). 

Segundo o mesmo autor, de todas as dificuldades encontradas em sala de aula, tem-se 

visto muitos alunos apresentarem transtornos que requerem avaliação não só do professor, mas 

de uma equipe de profissionais capacitados das áreas de educação e saúde para promover o 

aprendizado do aluno trilhando caminhos que atendam suas reais necessidades. “Nos processos 

neurofuncionais, as diferentes situações de aprendizagem modificam a estrutura física cerebral, 

estabelecendo ou eliminando conexões entre as células, causando mudanças na quantidade de 

substâncias químicas (neurotransmissores)” (GARCIA, 1998).  

Dessa maneira, nesses processos é importante que cada estrutura que exerça função 

exclusiva no processo de construção da aprendizagem esteja integra, pois caso algum fator 

altere o curso desse processo, acarretará em um desvio nesse processo construtivo, sendo este 

o caso da discalculia.  

Diante dessa realidade, o educador precisa entender que existem um funcionamento do 

cérebro que aprende. Entretanto, Giacheti (2002) apresenta que [...] “a presença de uma 

dificuldade na aprendizagem do aluno necessariamente não implica em um transtorno ou 

distúrbio de aprendizagem, ou seja, disfunções cerebrais. Muitas crianças em fase escolar 

podem apresentar problemas na cognição”, ressaltando-se assim a importância do diagnóstico 

correto.  

De acordo com o site Educa mais Parentalidade e Educação (http://educamais.com/teste-

discalculia/) existe um questionário simples e breve que ajuda a identificar se há algum vestígio 

de discalculia, mas este não substitui o diagnostico feito por profissionais. O questionário em 

síntese aborda: O diagnóstico correto e apurado terá de ser realizado por profissionais e técnicos 

da área. Por isso se responder “sim” a metade ou mais das perguntas consulte o mais rápido 

possível um profissional da área, somente este poderá diagnosticar e avaliar o melhor tratamento 

para a discalculia apresentada. 

INSTRUÇÕES:  

* Este teste/avaliação é recomendado para jovens (a partir dos 15 anos) e adultos de ambos os 

sexos  

* Todas as questões devem ser respondidas baseadas no seu comportamento ou ações dos 

últimos meses.  

* Marque o item que melhor o descreve em cada questão, certificando-se de que todas as 

questões são respondidas (EDUCAMAIS, 2017. sp)  

 

http://educamais.com/teste-discalculia/
http://educamais.com/teste-discalculia/
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Um diagnóstico correto e bem feito deve ser realizado por profissionais, por isso se a 

pessoa responder sim metade ou mais das perguntas do questionário deverá procurar um 

profissional o mais rápido possível (GONÇALVES; OVÍDIO, 2017). Como observado, tal 

questionário ajudará bastante o professor a verificar se há algum vestígio da discalculia no 

aluno. 

Magalhães (2002, p.13) aponta existirem inúmeros fatores potenciais que causadores de 

problemas ou distúrbios relacionados com a aprendizagem, dentre eles pode-se destacar: 

Fatores orgânicos: saúde física deficiente, falta de integridade neurológica. (sistema nervoso 

doentio), alimentação inadequada, etc. Fatores psicológicos: inibição, fantasia, ansiedade, 

angústia, inadequação à realidade, sentimento generalizado de rejeição, etc. Fatores ambientais: 

o tipo de educação familiar, o grau de estimulação que a criança recebeu desde os primeiros 

dias de vida, a influência dos meios de comunicação, etc. (MAGALHÃES. 2002 p. 13).  

Ao professor e a família cabe detectar as dificuldades que surgem na sala de aula como 

a discalculia. O professor também deve lembrar que o aluno é um ser social com cultura, 

linguagem e valores e deve levar em conta e ficar sempre atento á problemas que o aluno posa 

estar enfrentando dentro e fora da sala de aula.  

O aluno também dever ser agente de sua própria formação, claro desde que incentivado 

e motivado. Sabe-se que a proposta do sistema educacional brasileiro é dar para cada aluno a 

oportunidade de aprender de acordo com sua capacidade. Jannzzi (2014, sp) considerou: Que a 

pratica educativa voltada para a pessoa com dificuldades especiais no Brasil é influenciada pelo 

modo de pensar e de agir em relação ao diferente. Depende da organização social mais ampla, 

levando em conta a base material e ideológica do processo educativo. Assim, há muitos fatores 

que podem influenciar positivamente ou negativamente o aprendizado de cada aluno. Todavia 

quando se trata de transtornos deve haver um apoio e um acompanhamento mais próximo. 

 

DIFERENTES TIPOS E CAUSAS DA DISCALCULIA 

Cecato (2009) apresenta que apenas recentemente os estudos neuropsicológicos deram 

início a investigações sobre a organização cerebral do processamento numérico no cérebro 

humano, por sua vez Bastos (2006) esclarece que o cérebro humano é uma estrutura complexa, 

onde se encontra o córtex cerebral tendo as regiões anatômicas responsáveis por uma função 

específica.  

Estas regiões estão ligadas entre si, trocando mensagens e dados mediados por 

neurotransmissores. Hammill, (1990, p77), apud Giacheti (2002) descreve o Distúrbio de 

Aprendizagem (DA) da seguinte maneira: Aprendizagem é um termo genérico que se refere a 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

206 
um grupo heterogêneo de desordens, manifestadas por dificuldades na aquisição e no uso da 

audição. Fala escrita ou raciocínio matemático.  

Essas desordens são intrínsecas ao individuo e presume-se ser uma difusão do sistema 

nervoso central. Entretanto o distúrbio de aprendizagem pode ocorrer concomitantemente com 

outras desordens como distúrbio sensorial, retardo mental, distúrbio emocional e social, ou 

sofrer influencias culturais, instrucionais inapropriadas ou insuficientes, ou fatores 

psicogênicos. Porém não são resultado direto destas condições ou influências.  

O cérebro de uma criança é a parte mais importante para desenvolver habilidade 

matemática, por isso muitas áreas cerebral estão envolvidas e precisam estar funcionando 

perfeitamente. Por isso, toda criança necessita e deveria passar por uma avaliação 

neurocognitiva detalhada no estudo da Discalculia. Nesta avaliação, o aluno será avaliado em 

vários aspectos. A avaliação neurocognitiva não é um exame laboratorial que se faz em minutos 

ou horas, é um procedimento clinico muito longo que envolve examinador, família, escola 

(CUNHA, 2000).  

De acordo com Ciasca (2003), a discalculia não é causada por um déficit intelectual, 

mas sim por um distúrbio neurológico, ela não tem cura, mas o tratamento ajuda bastante a 

encontrar formas de auxiliar a criança no dia a dia. Há pessoas que consegue acompanhar a 

classe e fazer as mesmas provas se ficarem sozinho na sala de aula e tiverem um pouco mais de 

tempo.  

Esse distúrbio aparece no sulco entroparietalneuronal do cérebro, desenvolve um padrão 

de déficit cognitivo que geralmente apresenta dificuldades em algumas habilidades como se 

observa na imagem abaixo a área afetada pela discalculia. A diferença do cérebro com 

discalculia está na espessura e volume de certas partes do cérebro e algumas diferenciações na 

parte da ativação de algumas áreas ligadas ao processo matemático (CECATO, 2009, p.15).  

A discalculia também pode estar ligada á síndrome do alcoolismo fetal, ao nascimento 

prematuro e ao baixo peso ao nascer, isso tudo pode resultar em uma lesão cerebral, que os 

pesquisadores nomeiam de discalculia adquirida. A pessoa com discalculia também pode ter 

problemas em diferenciar esquerda e direita, por exemplo, (DMS IV, 2002).  

Ainda segundo o mesmo autor, através de alguns exercícios e atividades cerebrais 

simples, o CogniFit auxilia a estimular a rede cerebral neurais responsável pelo processamento 

numérico. Este programa chamado CogniFit de jogos online foi produzido por uma equipe de 

neurologistas e psicólogos cognitivos especializados em transtornos do desenvolvimento 

neurológico, permitindo aos professores avaliarem e melhorar os déficits cognitivos. O 

programa CogniFit (SD) mostra alguns pontos a serem avaliados para a percepção da 

discalculia:  
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FOCO: (concentração) afeta a agredia mental dificultando a aprendizagem.  

ATENÇÃO DIVIDIDA: não são capazes de focar e se distraem facilmente, cansam com 

facilidade. 

MEMÓRIA OPERACIONAL: dificuldades para seguir direções, faz alusão ao armazenamento 

temporário e a capacidade para manipular as informações, esquecimento de tarefas, pouca 

motivação, memorias incompletas, se distrai com facilidade, não se lembra dos números.  

MEMÓRIA DE CURTO PRAZO: aparecem ao calcular ou tentar fazer cálculos matemáticos 

relacionado a incapacidade para lembrar os números ou tabuada.  

NOMEAÇÃO: Incapacidade de lembrar números e usa-los posteriormente.  

PLANEJAMENTO: dificuldade na área de planejamento e compreender os números e 

exercícios.  

VELOCIDADE DE PROCESSAMENTO: é o tempo que o cérebro leva para receber 

informações, ex: números, equação matemática, entendê-las e responde-las (COGNIFIT, SD. 

P. 01).  

Segundo Jacinto (1981) apud Garcia (1998, p.65) a Discalculia é classificada em seis subtipos, 

podendo ocorrer em combinações diferentes e com outros transtornos de aprendizagem: 

a) Discalculia Verbal: dificuldade em nomear números, seus símbolos e relações;  

b) Discalculia Léxica: dificuldade na leitura de símbolos matemáticos;  

c) Discalculia Gráfica: dificuldade na escrita de símbolos matemáticos;  

d) Discalculia Ideognóstica: dificuldade em fazer operações mentais e na compreensão de 

conceitos matemáticos;  

e) Discalculia Practognóstica: dificuldade para enumerar, comparar e manipular objetos reais 

ou imagens matematicamente; 

 f) Discalculia Operacional: dificuldades na execução de operações e cálculos numéricos 

(GARCIA, 1998, p.65). 

A Discalculia está subdividida em temas: A Discalculia Verbal consiste na dificuldade 

em relacionar os nomes dos numerais às suas formas. Ex: dificuldade em associar o número 1 

com a sua forma escrita (um); Discalculia Léxica: dificuldade em ler formas, símbolos 

matemáticos, o aluno não consegue reconhecer símbolos matemáticos e não consegue fazer a 

leitura do mesmo; Discalculia gráfica; dificuldade na escrita, o aluno não consegue escrever 

símbolos matemáticos. Ex: +,x, -; Discalculia Ideognóstica: o aluno não consegue fazer 

continhas básica de cabeça, como tabuada, adição ou subtração (COGNIFIT, SD. P. 01).  

Por sua vez, ainda segundo o mesmo autor, ainda existem a discalculia Practognótica; o 

aluno não tem percepção de quantidade, ele não consegue em nenhuma situação comparar e 

manipular os numerais ou objetos reais ou imagens e a Discalculia Operacional: é a dificuldade 
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em cálculos numéricos, o aluno não consegue fazer o mais simples dos cálculos sem a ajuda do 

professor e A Discalculia ocorre por uma falha na formação de circuitos neurais, e não é dita 

como doença. A pessoa discalcúlica deve ser acompanhada para direcionar os estudos às 

dificuldades. 

 

O APOIO DA FAMÍLIA COMO SUPORTE PARA O TRATAMENTO DA 

DISCALCULIA 

Alguns processos podem ser executados em casa para a melhoria da discalculia: 

cozinhar com o educando, consultando receitas perceber a quantidade que cada ingrediente vai 

gastar. Jogar com o tempo onde se pode dizer para a pessoa que ele é responsável de comunicar 

o tempo e depois comemore o bom trabalho, compras de supermercado, o deixe ajudar a fazer 

compras jogue a ele à responsabilidade das coisas a serem compradas identificar a quantidade 

das coisas a serem compradas (DOMINGUES, 2010).  

Isso são procedimentos bem simples que se pode fazer em casa que ajuda bastante na 

melhoria desse distúrbio. Com base neste contexto, Brasil (2001, p. 29), apresenta que a 

aprendizagem da matemática é importante para desenvolver no aluno oportunidades e vários 

sentidos para um melhor aprendizado, tais como: “a criatividade; interpretação; senso crítico; 

Capacidade de fazer uma análise; produção de estratégias; resolução de problemas; Raciocínio 

rápido [...]” Assim o aluno vai tendo uma melhora significante para que com a ajuda dos 

familiares esse processo chegue a um resultado mais satisfatório.  

A discalculia manifesta-se muito cedo na vida do indivíduo, sendo assim a detecção 

precoce garante uma melhoria significativa no processo. Ao contrário quase sempre, resultam 

em muito sofrimento para o indivíduo e sua família, inclusive pelo subjugo, pelo bulling, 

defasagem de desempenho, abandono escolar, transtornos psico-afetivos, inadaptação social e 

subemprego (VILLAR, 2013).  

 

INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS 

Um dos maiores desafios enfrentados pelos educadores está em promover a 

aprendizagem de conhecimentos em alunos com dificuldades. O educando com pouca ou 

nenhuma motivação para aprender, mais cedo ou mais tarde, acaba fracassando nas escolas, 

adquirindo a marca de apresentar dificuldades de aprendizagem. Sendo assim, alguns 

professores com pouca ou nenhuma expectativa com relação a esses alunos sentem-se pouco 

motivados para desenvolverem um ensino adequado, reforçando a possibilidade de fracasso 

(MACHADO, 2014).  
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No inicio do tratamento os profissionais da área de psicologia tentam melhorar a imagem 

que o aluno tem de si próprio, depois comemoram o bom resultado das atividades das quais o 

educando se sai bem. Logo em seguida o psicólogo tem que identificar o grau e o processo de 

aprendizagem o estudante (CARMO, 2012). 

Planejar uma proposta de intervenção ajuda bastante para que seja feito um trabalho 

mais bem desenvolvido. Algumas estratégias para aliviar as dificuldades geradas é tentar 

organizar um atendimento individual. 

 Para elaborar uma proposta de intervenção é necessário que o professor se adeque a 

todas as possibilidades que a escola disponibiliza, para que o aluno possa desenvolver atividades 

especificas, o professor deve buscar um completo equilíbrio entre a escola e a família, é 

necessário ter clareza para facilitar o entendimento dos demais envolvidos (MACHADO, 

2014).  

Os jogos contribuem para um espaço privilegiado para a aprendizagem e quando bem 

utilizados possibilitam a compreensão através de experiências significativas. O jogo é um 

exercício lúdico que busca ajudar o aluno a estimular a memoria e proporcionar uma maior 

concentração (MARCELINO, 1996).  

De acordo com Smole (2000), brincadeiras Infantis nas aulas de Matemática segue uma 

lista de jogos que podem auxiliar para uma melhor aprendizagem do aluno. Estes jogos estão 

entre muitos que devem e podem facilitar o aprendizado do aluno, ajudando ate mesmo a 

melhorar a autoestima.  

O professor deve saber diferenciar e adequar o jogo ideal para cada aluno, buscando 

assim ter e transmitir um melhor desenvolvimento da memoria de cada um. A seguir, 

apresentam-se alguns jogos que servem como intervenção e apoio lúdico para o exercício para 

treinar o cérebro e diminuir a discalculia. Tangram: [...] permite milhares de combinações. 

Exercitando a inteligência e imaginação, o jogador poderá criar figuras inéditas, enriquecendo, 

assim, o acervo já existente[...]; [...] O jogo do Dominó: Esta atividade visa desenvolver a 

percepção do sistema de numeração e estimular a associabilidade, a noção de sequência e a 

contagem; Jogo dos cubos e das garrafas: [...]  

Depois se pede que separe as garrafas maiores das menores, comparando os tamanhos e 

verbalizando os conceitos de "grande" e "pequeno". Esta atividade visa verificar as noções de 

tamanho (grande/pequeno) e a capacidade de percepção espacial e a atenção da criança; Jogo 

das garrafas coloridas: [...] Estas atividades têm como objetivo verificar as noções de tamanho 

(maior/menor) e estimular a coordenação motora e a contagem; Botões matemáticos [...] 

Objetivo é desenvolver a habilidade de compreensão de sistema de numeração, a coordenação 

motora e orientação espacial [...] (SMOLE; 2000. p 01).  
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Jogar traz reflexões sobre trabalho em conjunto, separação e isolamento onde se percebe 

o quanto é importante respeitar a singularidade de cada um para compartilhar. Dentro das 

escolas os jogos podem evidenciar: Visão compartilhada e objetivos comuns; Participação de 

todos e liderança circular; Criatividade, liberdade e corresponsabilidade; Espontaneidade e 

alegria; Paz-Ciência, respeito e confiança mútua; Diálogo e disposição para continuar jogando 

(GRANDO, 2000).  

Além destes aspectos essenciais de desenvolvimento, é importante lembrar que o jogo 

também pode ser utilizado como um grande instrumento de diagnóstico, compartilhado com o 

grupo, para que o desenvolvimento de ações sejam elaboradas. Toda atividade, em 

conformidade com Militão (2000, p. 12), deve ter um ou mais objetivos, o que significa quais 

as simbologias e as metáforas ou concepções reais que serão tratadas, as fazes são as seguintes: 

“Distribuição dos participantes; Instruções; Demonstração; Vivencia; Pausa ou final do jogo; 

Sentimentos e emoções; Discussão esclarecimento ou opiniões; Fechamento”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 A proposta deste estudo foi mostrar a importância da discalculia, tornou-se um assunto 

importante e interessante referente às dificuldades na disciplina de matemática. A busca de 

informações que comprovem o quanto a identificação da discalculia é importante nesse sentido.  

Vale ressaltar o papel do professor na sala de aula que por sua vez saiba separar quando 

o assunto for falta de interesse ou se o aluno realmente precisa de ajuda especializada e que 

possa interver de forma positiva para a dificuldade apresentada. A matemática desempenha um 

papel fundamental na vida do aluno, desse modo o educador deve estar atento ao processo de 

aprendizagem dos seus educandos.  

A partir do problema da pesquisa, foi possível traçar objetivos que foram atingidos 

satisfatoriamente, ensinar e aprender é um processo lento e individual deve der bem estruturado, 

quando há alguma falha isso reflete e surgem dificuldades de aprendizagem e transtornos. 
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RESUMO 

O presente artigo científico tem por objetivo principal problematizar a gestão democrática de 

forma descentralizada por meio de ações via prática pedagógica com a participação efetiva de 

toda a comunidade escolar. Para a construção de uma prática pedagógica em total sintonia com 

a realidade da comunidade escolar, mostra-se necessária uma gestão democrática e participativa 

tendo como referência o Projeto Político Pedagógico em moldes coletivos. Não se trata 

necessariamente de esgotar o assunto, mas contribuir para o debate no âmbito do 

estabelecimento escolar visando uma intervenção e a preocupação com a melhoria da qualidade 

da educação por meio da participação de todos os envolvidos. A gestão democrática concebe-

se em uma perspectiva de participação dos indivíduos que compõem o universo escolar na 

comunidade de forma participativa, logo, coletiva, rompendo com o modelo autoritário que 

perpassa a própria história da educação no Brasil. Com isso o presente trabalho aborda questões 

de conceito histórico, de participação da comunidade, as impressões dos autores pesquisados 

como forma de compreender e direcionar as políticas educacionais para a realidade e as reais 

necessidades da escola. 

Palavras-chave: Gestão Democrática; Prática Pedagógica; Educação. 

 

ABSTRACT 

The main objective of this scientific article is to problematize democratic management in a 

decentralized manner through actions via pedagogical practice with the effective participation 

of the entire school community. For the construction of a pedagogical practice in total harmony 

with the reality of the school community, a democratic and participative management is 

necessary, having as reference the Pedagogical Political Project in a collective way. It is not 

necessarily a matter of exhausting the subject, but contributing to the debate within the school 

setting, aiming at an intervention and the concern with improving the quality of education 

through the participation of all those involved. Democratic management is conceived in a 

perspective of participation of individuals who make up the school universe in the community 

in a participatory, therefore collective, way, breaking with the authoritarian model that 

permeates the very history of education in Brazil. With this, the present work addresses issues 

of historical concept, community participation, the impressions of the researched authors as a 

way of understanding and directing educational policies to the reality and the real needs of the 

school. 

Keywords: Democratic Management; Pedagogical Practice; Education. 
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INTRODUÇÃO 

A gestão democrática é discutida sobre diversos enfoques conforme o entendimento de 

cada autor no contexto do universo escolar, onde frequentemente se trata sobre os sistemas 

educacionais públicos e suas principais peculiaridades no que tange o trabalho pedagógico e 

sua organização .Para que haja um entendimento da gestão democrática enquanto direito social, 

é preciso compreender a instituição escolar como uma instituição social que, segundo o 

ordenamento jurídico como missão primordial assegurar a formação dos cidadãos e estes 

vivenciar -na de forma real e concreta. Levando-se em consideração a definição de gestão 

democrática enquanto prática participativa, “gestão é administração é tomada de decisão, é 

direção. Relaciona-se com a atividade de impulsionar uma organização a atingir seus objetivos, 

cumprir sua função, desempenhar seu papel” FERREIRA (p. 306, 2006). 

Nesse sentido, indaga-se:  É possível descentralizar ações com a participação da 

comunidade escolar sem planejamento e sem as orientações do Planejamento Político 

Pedagógico? 

 A gestão democrática se legitima sem a participação da sociedade e quais as diretrizes 

a serem seguidas para que efetivamente aconteça? Logo, infere-se que tratar gestão democrática 

implica referir os problemas enfrentados diariamente na escola, tendo a compreensão de que se 

trata de um movimento de organização da prática pedagógica que corrobora ou cria empecilhos 

ao desenvolvimento de uma participação comunitária mais efetiva. Os especialistas em 

educação são unânimes em afirmar que partindo de uma definição de gestão enquanto 

administração e organização, a gestão democrática e o Projeto Político Pedagógico (que é o 

definidor das práticas pedagógicas adotadas pela instituição escolar) estão intimamente 

interligados. É inviável a elaboração de um Projeto Político Pedagógico coletivo sem que se 

efetive uma gestão democrática, inspirada nos anseios do cotidiano escolar, da prática 

pedagógica, da realidade da escola porque é através da gestão democrática que se constrói um 

projeto participativo. 

É um processo que implica invariavelmente na organização do espaço escolar, no 

trabalho diário que cada um dos personagens da comunidade escolar, levando-se em conta os 

aspectos temporais, espaciais, de formação, legislação, administração, políticas educacionais, 

recursos financeiros e humanos .A partir desse contexto, um dos problemas apontados é o de 

que as escolas, como estão organizadas hoje, estão invariavelmente destituídas de espaço 
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coletivo e democrático. Por essa razão, é necessário rever essa organização para permitir a 

prática da participação e da democracia. 

 

A GESTÃO DEMOCRÁTICA POR MEIO DA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 

Tratam-se de processos participativos e que envolvem todo o segmento escolar no 

contexto do ensino e também no escolar segundo Lucas e Medeiros (p. 19, 2006). Trata-se da 

principal retórica do tema gestão democrática por meio de uma prática pedagógica que se 

efetiva com o trabalho participativo além do envolvimento e do compromisso de todos com a 

educação. Trata-se de um processo de democratização do ensino que “está associada à 

democratização do acesso e a estratégias globais que garantam a continuidade dos estudos, 

tendo como horizonte a universalização do ensino para toda a população” conforme Luce e 

Medeiros (p. 19, 2006) levando-se em conta a qualidade social da educação.São dois processos 

que bem representam as lutas e os anseios da classe educacional: a participação e a 

descentralização. Sendo que esta última é compreendida pelo Estado, com nuances neoliberais, 

como isenção de provimento, apoio à educação, ao passo que a comunidade de forma geral não 

se enquadra em âmbito nacional aos ditames que não considerem as culturas, fazeres, saberes e 

também características locais. 

Dessa forma, verifica-se que a gestão democrática implica necessariamente em um 

processo de democratização tanto da educação quanto do pedagógico implicando 

constantemente no trabalho pedagógico dos professores enquanto sujeitos produtores de 

conhecimento. Nesse aspecto, compreende-se por produção do conhecimento a apropriação 

individual do saber. O que se infere da afirmação anterior é que todo indivíduo possui 

conhecimentos provenientes de sua historicidade, de sua cultura, de sua vida segundo Vigotski 

(1996, p. 68). 

Pode-se dizer, por exemplo, quando da interação em sala de aula, por meio da 

linguagem, apropriam-se saberes tornando-os por complexos processos cognitivos, 

conhecimentos, porque de alguma forma, havia uma demanda de conhecer (VIGOTSKY, 

1996). Dessa forma produzir significa inventar o conhecimento, mas torná-lo seu conhecer. 

Assim como o termo “professores”, não fazendo distinção do gênero, segundo seu ofício são 

fundamentais não implicando ser necessariamente homem ou mulher tendo este seu lugar 

social, também profissional. Já com relação a prática pedagógica, o trabalho de gestão implica 

em opções teórico- metodológicas onde as pessoas produzem não apenas suas condições 

materiais de vida, administram bens (públicos) mas produzem relações sociais e dimensionam 

sua trajetória. Nesse entendimento, compreende-se a escola como: 
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a) Espaço-tempo da produção do conhecimento e do trabalho de professoras e professores;  

b) a gestão do pedagógico, como atividade protagonizada por todos na escola, desde que haja 

condições de democratização dos processos, incluindo desafios e possibilidades para a gestão 

do pedagógico como prática emancipadora dos sujeitos da escola, entre eles, os professores. 

Esta mesma emancipação ocorre tendo em vista uma retomada dos sentidos das práticas 

pedagógicas pelos sujeitos atuantes nesse ambiente educacional, desvelando os sentidos 

atribuídos a essas práticas pelas políticas públicas, compreendendo que o pedagógico se 

constitui no espaço-tempo de relações de poderes cotidianamente vividas na escola, ou seja, 

perpassado por intencionalidades e sem neutralidade, posto que exige dos sujeitos decisões e 

imbricamento nos discursos, nas atividades, estes também políticos sempre porque resultado de 

intencionalidades. 

A partir do momento que se define o que é escola, termina-se, invariavelmente, 

definindo também elementos como conhecimento, aula, prática pedagógica. São elementos 

imbricados, que compõe a gestão do pedagógico no ambiente escolar e revelam as crenças 

pedagógicas e a filosofia de trabalho daquela instituição escolar. Crenças inúmeras que 

conjuntam a um ou outro teórico, que, frequentemente se revelam híbridas. Desdobram-se e se 

incluem no ambiente cultural da escola em consonância com os sujeitos que ali estão e suas 

práticas pedagógicas. Assim, infere-se que a denominada gestão pedagógica é em verdade, a 

gestão por excelência da escola. Ao pensar as práticas pedagógicas, o Projeto Pedagógico da 

escola, os sujeitos da comunidade escolar estão sintetizando e ali Pingindo suas crenças, sua 

cultura, imaginando e projetando seu futuro em consonância com o passado e o presente 

também avaliados. 

Apesar da frequente utilização da expressão “Projeto Político-Pedagógico”, denota-se 

que a Pedagogia, ciência da educação, é na sua essência política e toda opção pedagógica é, em 

si, política. Com isso, o Projeto Pedagógico transforma-se em uma atividade a ser exercida 

coletivamente, uma vez que leva em conta as características socioeconômicas e culturais de 

uma determinada sociedade. Dessa forma, insere-se em uma condição de gestão democrática 

educacional e escolar. 

Autores como Libânio, Oliveira e Toschi (2006, p. 369) apresentam a gestão escolar ou 

pedagógica como “uma das dimensões da gestão da educação e da escola”. Todavia, a gestão 

da educação e da escola por excelência, incide diretamente sobre peculiaridades da instituição 

escolar tais como a prática pedagógica tão sistematicamente tratada nesta pesquisa. É de grande 

importância e complexidade porque nele se encontram todas as práticas pedagógicas, as 

crenças, os estudos, os planejamentos, ou seja, todo tipo de ação que resultará na atividade 
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central de uma escola: a aula e na atividade básica dos professores: a produção do conhecimento 

sua e dos estudantes. Não se trata, portanto, de uma produção individual. 

Mas, contrariamente, é coletiva, tem como requisitos o diálogo, participação, implicação, 

atitude, comprometimento e ação. São exigências que trazem contribuições inúmeras para que 

professores se situem em processos de referência e também de autorreferência, compreendendo-

se como coletividade, uma vez que as ações implicarão também nas ações de outros e isso vale 

até mesmo para as resistências, que estarão por sua vez, implicadas nas resistências dos demais 

integrantes da escola. 

A escola deverá ser um espaço que não perpetue privilégios perversos ou que se resuma 

a um mero repasse de informação, mas que note a linguagem como um fator de reconhecimento 

e valorização dos indivíduos em sua singularidade, comunicando e condensando saberes. Trata-

se de uma escola direcionada para o desenvolvimento humano, o que exige um modelo 

educacional voltado para a produção do conhecimento nas mais diversas situações e 

possibilidade de o sujeito se fazer sujeito e, assim, produzir, coletivamente historicidades. São 

aspirações que não se resumem a um modelo utópico de educação, mas confinam uma proposta 

em consonância com um período onde funções especializadas, agilidade e eficiência nas ações 

e no pensamento, crítica e iniciativa (própria) no que diz respeito às estruturas, determinam o 

grau de sucesso do indivíduo. Trata-se de um modelo de educação onde crítica e questionamento 

sobre o conhecimento são válidos, respeitados e se legítimos, acatados. Nesse modelo de 

ambiente, destaca-se a inexistência de estranhamentos. Ocorre que um processo onde o 

indivíduo se torna singular ocorre no momento em que as diferenças significadas, que tem o 

papel de permitir a liberdade de manifestar os desejos e de decisão sobre onde se quer ir, o que 

pensar e pesquisar se manifesta. Resumindo: as escolhas das possibilidades na infinidade de 

caminhos que ora se apresentam. O grande desafio no contexto dessa individualização é dar 

uma significação a um conteúdo cultural tanto em termos de espaço e de tempo, transformando-

a não em simples conteúdo, mas manifestação de vivência. 

Nesse sentido, o fator temporal se classifica como uma categoria abstrata, subjetivo 

detendo-se às relações e percepções, embora seja mensurável. Uma vez interligado ao espaço, 

ela constitui-se, produz-se a partir das necessidades e demandas nas relações sociais e participa 

ativamente da comunidade escolar. Dessa forma, com esse pensamento é possível descartar a 

ideia de que existe um só tempo e espaço para as escolas. Mas, contrariamente, a instituição 

escolar necessita ser encarada como um espaço de produção de saberes, cuja eficiência e seu 

desempenho encontra-se exatamente no tempo disponibilizado. 

Dessa forma, o tempo de 200 dias e oitocentas horas, o ano letivo em si se transformarem 

tempo e espaço que enseja a discussão, a interlocução, a produção para ações solidárias e 
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comunitárias dando condição a todos para que exercitem a sua cidadania, sendo o fito final de 

uma instituição de ensino conforme as demandas destes espaços temporais. Finalmente a gestão 

democrática por meio da prática pedagógica encontra-se exposta a constante avaliação, 

verificação das práticas docentes e discentes, verificação da práxis, percepção do social de 

forma crítica, com previsão para o engajamento em ações sociais, produção de saberes e 

mudanças. São requisitos que se mostram indicativos de uma aspiração, e, talvez, do 

encaminhamento da gestão do pedagógico nestes espaços-tempos. Por esse motivo, estas se 

direcionam em um ponto comum que não se resumem nas aspirações, mas nos variados 

elementos que contribuem para a formação do cotidiano histórico-cultural onde se inserem as 

instituições e seus objetivos. 

São numerosos os personagens que compõem esse universo, mas no contexto da 

instituição escolar que tem como atividade fundamental a produção do conhecimento, estes 

estão representados na figura do professor e do estudante. Professores são sujeitos da mesma 

forma como os são também os estudantes, e produzem conhecimento também na aula, onde 

ocorre a prática da pesquisa, tematização, problematização e reflexão sobre o tema proposto em 

sala. É por esse motivo que os professores são passageiros e tem como exigência um imaginário, 

o simbólico que lhes dê sustentação: simbólico do conhecimento, do componente curricular que 

trabalha para, assim fortalecidos poderem promover o resgate do amor, pois mesmo que se 

viabilize o resgate do amor no contexto da sala de aula, ainda permanece difícil: o trabalho 

intelectual.Com isso, o presente trabalho nos faz perceber que a “construção” de um professor 

ou professora é viver intensamente a práxis pedagógica, reelaborando em contínuo, sendo o(a) 

pedagogo(a), o(a) pedagogo(a) da aula; levando em conta todo o seu trabalho e os interesses 

articulados à vida social, cultural e às formas de produção da existência, alimentado por teorias 

que os pensamentos sobre educação associados à época e à forma de conceber o social. 

Assim, a gestão democrática se legitima uma vez que a sociedade participa ativamente 

dos rumos da escola, contribuindo para melhoria da qualidade, sanar dificuldades e superar 

eventuais obstáculos que existam. 

 

A QUALIDADE DO ENSINO DIANTE DOS DESAFIOS DA SOCIEDADE 

CONTEMPORÂNEA 

Frente a questão da globalização econômica e da consequente transformação na forma 

de produzir bens assim como um avanço vertiginoso tanto da ciência e seus métodos quanto da 

tecnologia, a educação necessita estar em sintonia com essa tendência e por isso mesmo tem o 

dever de proporcionar ações concretas para a sociedade da era da informação. Por isso, sua 

preocupação primordial em relação ao trabalho a ser realizado deve ser continuamente pautado 
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na busca pelo ensino de qualidade de modo a melhorar a capacitação dos alunos, adolescentes 

e jovens de modo que eles consigam se adequar ao contexto de intensa competitividade assim 

como os valores no âmbito social, econômico e cultural intrínsecos na formação tanto a nível 

pessoa quanto profissional ao qual eles estarão submetidos quando ingressarem no mercado de 

trabalho tecnológico atual. 

Na opinião de Santos (1997, p. 45), verifica-se que em se tratando de educação escolar 

“o ensino público ou privado de qualidade para todos constitui uma necessidade assim como 

um desafio fundamental”. Existe nos dias de hoje o reconhecimento a nível mundial e social de 

quão importante ele é para o mercado de trabalho, para melhorar os índices de desempenho da 

economia assim como para o progresso do desenvolvimento técnico-científico. 

Trata-se de um reconhecido que vem promovendo transformações a nível de políticas 

educacional fundamentais assim como rompendo com conceitos já arraigados na cultura da 

sociedade há muito tempo em relação ao papel da gestão escolar e também dos professores em 

sua condição de autoridades intelectuais no contexto da sala de aula. De fato, a educação tem 

procurado calcar-se numa formação de um paradigma até então não concebido que cuida de 

criar o problema da qualidade, ou seja, uma pedagogia de qualidade. Entretanto, crê-se que a 

mesma não pode ser concebida ou forjada segundo parâmetros da qualidade economista. 

Na opinião de Silva (1995, p. 44) verifica-se que ainda que ela receba recursos vultuosos 

e significativos por parte do Poder Público, a nível tanto federal, estadual quanto municipal 

“lidar com esses resultados não significa que a escola possa ser vista como uma empresa”. Em 

outras palavras, o aluno necessariamente não é um cliente da escola, porém faz 

parte dela. Trata-se do sujeito que aprende, que gradativamente vai construindo seu saber 

direcionando seu projeto de vida. Nesse sentido, Silva (1995, p. 52) trata -se que 

 

A escola implica formação voltada para a cidadania, para a formação de 

valores-valorização da vida humana em todas as dimensões. Isso significa que 

a instituição escolar não produz mercadorias, não pode pautar-se pelo zero 

defeito, ou seja, pela perfeição. 

 

A partir daí, conforme se infere de pesquisas de Antunes (2000, p. 82), “acredita-se que 

a educação de qualidade é aquela mediante a qual a escola, gestão, professores, pais promovem 

para todos, o domínio dos conhecimentos e do desenvolvimento das capacidades cognitivas e 

afetivas”. Estas se mostram fundamentais para que se realize um atendimento efetivo e de 

qualidade em relação as demandas e necessidades a nível pessoal e social do aluno, assim como 

a sua consequente inserção no mundo e a formação cidadã – dessa forma, estar-se-á 

assegurando-lhe a autonomia participativa, levando-se em conta a construção de uma sociedade 

realmente democrática, justa e igualitária. A questão da qualidade é o aspecto crucial para a 
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educação e para o ensino. Com isso, a educação se torna compreendida enquanto aspecto 

determinante para que se realize a cidadania, estabelecida segundo critérios de qualidade tanto 

em termos de oferta assim como produto, buscando enfrentar e superar os desafios das 

desigualdades e exclusões sociais. Para que isso realmente se efetive, é importante que 

transcorra a articulação da escola, gestão democrática e participativa e os professores com seu 

mundo no contexto escolar ensejando aos alunos possibilidades concretas e reais de realização 

da cidadania. 

 

OS ATRIBUTOS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA PARA CONSTRUÇÃO DA 

PARTICIPAÇÃO E DA GESTÃO ESCOLAR DE QUALIDADE 

A direção escolar caracteriza-se não apenas por conta de seu papel em relação a gestão 

organizacional, mas por ser também um imperativo social e pedagógico. A definição da palavra 

“direção” em se tratando do âmbito escolar, distingue-se de outras modalidades direcionais, 

principalmente o empresarial. É mais abrangente e vai além da mobilização de pessoas para que 

o trabalho de forma eficaz uma vez que implica em questões complexas envolvendo a educação 

tais como a intencionalidade, definição de um rumo educativo, tomada de posição entre 

objetivos escolares sociais e políticos para uma sociedade de fato concreta. 

Segundo Apple (1997, p. 45), verifica-se que a partir do momento que a escola exerce 

seu papel social mediador, estará influenciando “significativamente na formação da 

personalidade humana, por esta razão, são imprescindíveis os objetivos políticos e 

pedagógicos”. 

A escola consegue se projetar muito além em relação a seus objetivos uma vez que estará 

orientando o desenvolvimento da atividade humana, determinando a direção e a ação a 

ser tomada numa empreitada educacional. A gestão, faz com que a equipe escolar se empenhe 

numa busca de forma deliberada, consciente, planejada em relação a integração e a unidade de 

objetivos e atitudes que vão muito além do consenso em relação a normas e atitudes comuns 

estabelecidas em projetos e planos escolares. 

De acordo com Apple (1997, p. 58), “O caráter pedagógico da ação educativa consiste 

precisamente na formulação de objetivos sociopolíticos e educativos e na criação de formas de 

viabilização organizativa e metodológica da educação”. Baseado nessa afirmação, é importante 

ressaltar o papel significativo do diretor da escola em relação a gestão da organização do 

trabalho escolar. Aspectos como a participação, o diálogo, a discussão coletiva, a autonomia 

constituem os requisitos fundamentais da prática de uma gestão essencialmente democrática. 

Apesar disso, o exercício da democracia não implica necessariamente na ausência de 
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responsabilidade pelo fato da tomada de decisões no âmbito coletivo cuidar da questão. Logo, 

é necessário colocar tais decisões em prática por meio de ações concretas e para isso é preciso 

que a escola seja bem administrada e com uma coordenação coerente. 

Sobre essa questão, Luck (2002, p. 102) afirma que “para a escola por meio de sua 

gestão democrática e par4ticipativa ofereça a todos aos seus agentes a qualidade educacional é 

necessário desenvolver princípios pautados na gestão democrática e participativa’. Esses 

aspectos encontram-se baseados na autonomia da escola e da comunidade educativa; na relação 

organizacional estabelecida entre a direção e a participação dos membros da equipe escolar; do 

planejamento de atividades e na formação continuada para o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos integrantes da comunidade escolar. 

 

A QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO -  GESTOR/DOCENTE 

 

A educação assume importância estratégica no panorama mundial em pleno processo 

de globalização há vinte anos, pelo menos, expressando-se através de reformas educativas, 

sendo fator determinante do desenvolvimento social e econômico dos países e alterando sua 

colocação no rol de desenvolvimento mundial. Nas palavras de Vieira (2006, p. 24) “uma nova 

agenda está presente: exigências de expansão do sistema educacional, de mais e melhor 

escolaridade, de organização eficiente, de escolas eficazes, de professores bem treinados”. 

Dessa forma, o Brasil, desde o início da década de 1990, tem celebrado a educação como 

prioridade nas políticas públicas e elevando-a a condição de elemento catalisador do 

desenvolvimento nacional e oportunidade de colocar o país dentre o “clube das nações 

desenvolvidas”. 

Muitas críticas são focadas na ineficiência da escola como motor para impulsionar o 

desenvolvimento socioeconômico do país e a discussão com relação a postura e forma de 

atuação tanto de gestores quanto dos professores se tornou tema central de debates: gestores e 

professores são responsabilizados pela falta de qualidade da escola, por suas mazelas, mas, 

contraditoriamente, são também tidos como os responsáveis por sua “salvação” elevando-os a 

uma condição de redentores do desenvolvimento sonhado (MASETTO, 2014). Nesse caso, a 

formação tanto de gestores quanto de professores é algo almejado como um dos pontos cruciais 

nas propostas políticas governamentais voltadas para o aprimoramento e qualificação do 

sistema educacional, fazendo com que sucessivos governos invistam maciçamente nesse 

sentido (BASSI, AGUIAR, 2009). 

A responsabilidade dos educadores de um modo geral (abrangendo todos os 

profissionais de educação), principalmente dos que atuam nos níveis fundamentais escolares, 
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onde a formação de cidadãos com eticidade, crítica e consciente da sociedade em que vivem, 

está inserida na temática denominada de “formação docente”, constituindo-se um ato 

fundamentalmente político-social. Mais que um fator estratégico, enquanto processo de 

organização continuada do saber, este implica em algo importantíssimo em termos de ações 

pertinentes ao Estado democrático, promovendo o surgimento de uma educação voltada para a 

cidadania (NEVADO, 2011). A sociedade contemporânea, experimenta intensas 

transformações que tem por característica fundamental uma valorização da informação. Naquilo 

que se denomina de Sociedade da Informação, os processos de aquisição do conhecimento se 

revestem de uma responsabilidade fundamental e assim exigem segundo autores pesquisas que 

o profissional se delineie de forma crítica, criativa, habilidoso no pensar, no aprender a 

aprender, trabalhar em equipe e principalmente ter consciência de si mesmo enquanto ser 

humano (DAWBOR, 1993; DRUKER, 1993; MASETTO, 2014). 

Nesta nova sociedade, o conhecimento assume o papel fundamental de fator decisivo 

de produção. O denominado “bem de valor” urge a partir de uma produtividade e de sua 

capacidade para inovação, utilizando-se do conhecimento para aprimorar as atividades 

produtivas. Nesse sentido, os trabalhadores contemporâneos ou do “conhecimento” em uma 

concepção denominada por Druker (1993), implica naqueles que tem habilidade para a 

construção de conhecimento que seja de utilidade produtiva e frente a esse aspecto se 

posicionam altivamente diante dos desafios para essa nova sociedade: a produtividade do 

trabalho com conhecimento e a formação do trabalhador deste período histórico. A enormidade 

de informações com as quais o indivíduo tem que trabalhar e assimilar, implicam no dever do 

educador a reavaliar seriamente as estratégias pedagógicas utilizadas, as  capacidades que são 

esperadas do aluno e também seu papel e, inclusive as metodologias de ensino aplicadas. Nesse 

sentido, segundo Dawbor (1993) inúmeras transformações estão sendo elaboradas e 

promovendo uma nova realidade, que é chamada de “espaço do conhecimento”, que abrange a 

comunicação, informação e também a formação. Segundo o autor, e preciso mais que propostas 

modernizadoras de educação, mas sim um refletir sobre a dinâmica do conhecimento em um 

sentido mais abrangente segundo o novo papel do educador na condição de mediador desse 

processo (DAWBOR, 1993).Com base nessa afirmação, denota-se que o aprender atualmente 

implica em um dos maiores desafios para as pesquisas voltadas para a educação e também para 

a psicologia cognitiva assumindo um novo conceito a partir do momento que envolve 

conhecimento a serem elaborados e implementados continuamente pelos aprendizes, 

ampliando-se muito além do cognitivo, com implicações no aprimoramento e na aquisição de 

habilidades consideradas fundamentais para que o indivíduo se insira no contexto da sociedade 

atual (LEVY, 2013). 
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Essa nova forma de concepção do ensino e da aprendizagem supõem uma novapostura 

por parte dos gestores, dos educadores, dos alunos e também de toda a comunidade escolar. 

Implica num clima que seja favorável a transformação, motivador não apenas para o educador, 

mas também para seu aluno e se dê em um ambiente que seja facilitador, revestido de autonomia 

de trabalho e liberdade, ensejando um modelo de trabalho essencialmente cooperativo e 

solidário (LEVY, 2013). 

Dessa forma, para transformar a escola e também todo o sistema educacional é preciso 

que aconteça o comprometimento e o envolvimento sistemático de todos os atores da 

comunidade escolar. As propostas devem ser elaboradas a partir de paradigmas inovadores que 

modifiquem os conceitos e os transformem em ações concretas e, a partir dessas ações,em 

projetos sociais importantes, que rejeitem o ativismo eficaz, da prática pela prática pura e 

simplesmente.Com relação a reconstrução, calcada em bases prático-teóricas, principalmente 

nos cursos de formação de educadores, é fundamental o aprofundamento da compreensão 

comum a respeito da dimensão profissional do mundo contemporâneo, também com relação ao 

que deve ser compreendido por formação profissional e sua importância calcada em linhas 

temático-conceituais, assegurando o embasamento necessário a formação do profissional de 

educação (MASETTO, 2014). 

No mundo contemporâneo, as profissões assumem uma complexidade no exercício de 

sua atuação, demandando assim por processos de formação explícitos e formais, onde se 

condensem, sistematizem e também aconteça a generalização de competências comunicativas 

e habilidades cognitivas e instrumentais, a partir da educação básica (NEVADO, 2011). 

Nas palavras de Marques (2006), as formalidades da formação implicam no arcabouço que 

assegura o embasamento necessário as especificidades de cada profissão, no sentido político e 

também no enfoque teórico-prático que legitimam a atuação profissional. Ainda com relação a 

formação profissional, o que de fato é importante e a implementação de uma articulação de 

dimensão ética, também de atividades e homens com voz ativa e atuante, além da dimensão 

política das práticas sociais, embasados em um mundo cientificamente configurado na sua 

compreensão. No que diz respeito à formação por meio da ciência, implica num conjunto de 

unidades d e conhecimentos elaborados teoricamente e um consenso racionalmente produzidos 

com relação a valores da vida e também da profissão (NEVADO, 2011).Os saberes que se 

encontram implícitos em práticas sociais cotidianas – saberes da palavra e saberes da ação – 

tem que ser extraídos do seio familiar para o surpreendente, através de uma inquietação, da 

experiência crítica com o objetivo de transformar saberes de experiências em práticas, afinal, 

todas as pessoas tem em sua bagagem de conhecimento, experiências trazidas de sua vivencia 

em casa, na família e na sociedade (HABERMAS,2011). 
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Dentro dessa realidade, o papel do educador é promover intervenções e interferências 

no contexto do processo de ensino-aprendizagem. Uma evolução tecnológica que acontece de 

modo vertiginoso, trazendo novas questões que exigem soluções diferentes, inovadoras tem se 

colocado diante dos nossos olhos cotidianamente. Segundo Levy (2013) o mundo atual 

experimenta uma verdadeira metamorfose com relação ao funcionamento social, das atividades 

cognitivas e também com relação as representações do mundo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalizando a presente pesquisa denota-se que é inviável uma gestão democrática 

descentralizada sem a participação e o envolvimento de toda a comunidade escolar. O tema não 

está esgotado, necessitando, pois, de ser mais aprofundado posteriormente demonstrando o quão 

interligado estão os pressupostos norteadores do trabalho educacional e administrativo na 

escola. É um trabalho que na verdade, resulta da participação dos sujeitos da comunidade e 

consolida-se na aula, na produção do conhecimento. 

Dessa forma, a gestão escolar deve acontecer conforme visto nesta pesquisa 

viaemancipação das estruturas arcaicas administrativas, mas de uma forma dinâmica, mais 

humanizada e com a participação de todos os envolvidos sendo o primeiro passo para 

transformar a escola em um espaço de socialização de saberes e é claro, de produção de 

conhecimento. 
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RESUMO 

O ensino da disciplina de Ciências enfrenta inúmeros desafios nos dias de hoje, principalmente 

quando a disciplina é ministrada no Ensino Fundamental. A disciplina de ciências de certa forma 

foi relegada a um segundo plano até mesmo por conta de sua condição em instituições de ensino 

que adotam uma postura prioritária em relação a determinadas matérias como Português e 

Matemática, consideradas por elas mais importantes e também pelos métodos tradicionais de 

ensino de Ciências adotando uma metodologia basicamente livresca limitando todas as 

potencialidades que o ensino de Ciências pode oferecer aos alunos. Este artigo tem como 

objetivo principal tratar sobre como trabalhar a disciplina de Ciência no Ensino Fundamental. 

Dentre os objetivos específicos delimitar ciência enquanto disciplina; compreender a 

importância e os principais motivos para se ensinar ciências; compreender o papel da disciplina 

de ciências para a formação do aluno e das habilidades necessárias para se viver na sociedade 

contemporânea. A importância do tema implica no fato de que trabalhar a disciplina de Ciências 

no Ensino fundamental é imprescindível para a formação do aluno em sua integralidade, 

dotando-o de habilidades e de aptidões necessárias não apenas para compreender o mundo que 

o cerca assim como os avanços tecnológicos e manifestações naturais, como também para que 

ele tenha condições e possa se destacar no mercado de trabalho contemporâneo. A metodologia 

adotada é de natureza bibliográfica através de uma pesquisa bibliográfica onde se extrai as 

ideias mais importantes dando o devido embasamento teórico ao tema proposto. Dentre os 

resultados alcançados, verifica-se segundo as considerações finais do trabalho que o trabalho a 

ser realizado na disciplina de Ciências no Ensino Fundamental está em tornar as aulas mais 

interessantes, mais concretas e condizentes com a realidade dos alunos e principalmente, 

assumir a sua importância em relação à formação integral do aluno. 

Palavras chaves: Educação. Ciências. Desafios. Metodologia. 

 

ABSTRAC  

The teaching of the Science discipline faces numerous challenges nowadays, especially when 

the discipline is taught in Elementary School. The science discipline has been relegated to a 

second level, even because of its condition in educational institutions that adopt a priority 

posture in relation to certain subjects such as Portuguese and Mathematics, considered by them 

to be more important and also by traditional methods of teaching. science teaching adopting a 

basically bookish methodology limiting all the potentialities that science teaching can offer to 

students. This article has as main objective to deal with how to work the discipline of Science 

in Elementary Education. Among the specific objectives to delimit science as a discipline; 

understand the importance and the main reasons for teaching science; understand the role of the 

science discipline in the formation of the student and the skills necessary to live in contemporary 

society. The importance of the theme implies the fact that working with the Science discipline 

in elementary education is essential for the student's education in its entirety, endowing him 

with the necessary skills and aptitudes not only to understand the world around him as well as 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

227 
the advances technological and natural manifestations, as well as so that he has conditions and 

can stand out in the contemporary job market. The adopted methodology is of bibliographic 

nature through a bibliographic research where the most important ideas are extracted giving the 

due theoretical basis to the proposed theme. Among the results achieved, it can be seen, 

according to the final considerations of the work, that the work to be carried out in the discipline 

of Science in Elementary Education is to make classes more interesting, more concrete and 

consistent with the reality of the students and, mainly, to assume their own. importance in 

relation to the integral formation of the student. 

Keywords: Education. Science. Challenges. Methodology. 

 

  

INTRODUÇÃO 

A definição para ciência implica num conhecimento claro, objetivo e evidente a respeito 

de algo, calcado em princípios e demonstrações comprovadas mediante raciocínios 

experimentais, ou mesmo na reflexão sobre a sociedade e os acontecimentos humanos. Trata-

se de uma conceituação que enseja a diferenciação entre três modalidades de ciências que são 

as ciências formais, abrangendo as exatas tais como a Matemática e demais ciências 

matemáticas a exemplo da física teórica; ainda, as ciências físico-químicas e experimentais 

(envolvendo a ciência da natureza e da matéria, biologia e da medicina); as ciências sociais, que 

tratam ao homem, sua evolução histórica, comportamento, linguagem, aspectos sociais, 

psicológicos e políticos 

Uma vez estabelecido a definição abrangente a respeito de Ciências, verifica se que neste artigo 

como objetivo principal tratar sobre como trabalhar a disciplina de Ciência no Ensino 

Fundamental. Dentre os objetivos específicos delimitar ciência enquanto disciplina; 

compreender a importância e os principais motivos para se ensinar ciências; compreender o 

papel da disciplina de ciências para a formação do aluno e das habilidades necessárias para se 

viver na sociedade contemporânea. 

 A importância do tema implica no fato de que trabalhar a disciplina de Ciências no 

Ensino fundamental é imprescindível para a formação do aluno em sua integralidade, dotando-

o de habilidades e de aptidões necessárias não apenas para compreender o mundo que o cerca 

assim como os avanços tecnológicos e manifestações naturais, como também para que ele tenha 

condições e possa se destacar no mercado de trabalho contemporâneo. Mercado este pautado 

pelo avanço tecnológico e de técnicas cada vez mais aprimoradas que visam melhorar a vida 

das pessoas e a forma como elas trabalham e interagem. Cumpre em relação a essa questão dar 

a disciplina de Ciências dar a merecida importância através do ensinamento de seus princípios 

basilares, conforme será visto ao longo deste trabalho de modo a garantir ao aluno uma 

formação satisfatória e o grande desafio para os professores atualmente é justamente tornar a  
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disciplina instigante, interessante e prazerosa de se ensinar e aprender não mais se limitando 

aos métodos tradicionais de ensino. 

 

PRIMEIRAS REFLEXÕES ACERCA DO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

A disciplina de ciências implica no conhecimento objetivo, claro e preciso sobre algo, 

baseado em princípios evidentes e também demonstrações que podem se desdobrar sob a forma 

de raciocínios de natureza experimental ou realizados com base na análise tanto das sociedades 

e suas culturas assim como acontecimentos e fatos inerentes ao ser humano.  Trata-se de um 

conceito que possibilita diferenciar as três modalidades de ciências que são as ciências formais, 

que abrangem o conhecimento matemático e as ciências envolvendo a matemática tais como a 

física teórica; as ciências físicoquímicas e também as experimentais (estas englobando as 

ciências da natureza e da matéria, biologia, medicina); as ciências sociais que dizem respeito ao 

homem propriamente dito, tratando da sua história, de seu comportamento, da língua, do social, 

psicológico e também da política (PRETTO, 2014). 

 Entretanto, encontram-se restrições não muito rígidas o que implica em dizer que não 

há de fato uma categorização sistemática em relação as modalidades de ciências, o que implica, 

além do mais, numa espécie de questionamento essencialmente epistemológico. O ensino de 

ciências assim como sua metodologia, seu linguajar e conteúdos próprios, objetivam em comum 

com outras disciplinas a formação plena e em totalidade do aluno, dando-lhe condições para se 

tornar um ser pensante e que atue em sociedade, participando de seu desenvolvimento 

comprometendo-se enquanto ser social.  

O aluno desde as séries iniciais até sua formação ao final do ensino médio, é um cidadão 

que interage com o meio onde vive e com seus semelhantes. Por isso, ele vivencia a ciência e 

seus desdobramentos constantemente. Em outras palavras, está-se falando de um sujeito de 

conhecimentos, dotado de habilidades específicas com isso, o ensino de ciência deve ter como 

missão, o incentivo a emergência de uma cidadania de fato esclarecida, que tenha capacidade 

para fazer uso dos recursos e potencialidades intelectuais envolvendo a Ciência de modo a 

promover um ambiente que seja favorável ao desenvolvimento humano e também do próprio 

homem em particular (CARMO, 1991, p. 146).  

Com isso, fica demonstrada o quão importante é o ensino de ciências e sua consequente 

contribuição para a sociedade de um modo geral. 
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OS MOTIVOS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS  

 

Em relação as razões e como se deve ensinar ciências é importante deixar claro que 

muito tem sido discutido com relação a essa questão nos mais diversos níveis de escolaridade e 

não apenas no ensino fundamental.  O ensino de ciências adquire importância a partir do 

momento que a disciplina passa a ter seu reconhecimento em todo o mundo, e com relação ao 

que deve ser ensinado vigora uma unanimidade entre pesquisadores em todo o mundo em 

relação a inclusão de temas que estejam relacionados principalmente à tecnologia no ensino 

fundamental, mais especificamente nas séries iniciais (JULIATTO, 2013). 

 Ainda que haja uma convergência de opiniões com relação a incorporação de propostas 

curriculares e planejamentos escolares, atualmente, o que se constata é que a criança sai da 

escola desprovida de conhecimentos científicos a respeito do que acontece no mundo a sua 

volta. Frente a essa realidade, é possível que sejam elaboradas indagações tais como: qual é, 

afinal a importância dos conhecimentos científicos na vida dos alunos? Quais são as questões 

que devem ser destacadas e se mostram mais importante no ensino de ciências? Como deve ser 

transmitido esse conhecimento? Levando-se em conta que tanto a ciência quanto a tecnologia 

exercem um papel fundamental na escola, a UNESCO celebrou as justificativas para promover 

a inclusão de tais temas nos currículos escolares (UNESCO citado por HARLEN, 2014, p. 28-

29) 

 • As ciências podem ajudar as crianças a pensar de maneira lógica 

sobre os fatos cotidianos e a resolver problemas práticos simples.  
• As ciências, e suas aplicações tecnológicas, podem ajudar a melhorar 

a qualidade de vida das pessoas. As ciências e a tecnologia são 
atividades socialmente úteis que esperamos sejam familiares às 

crianças. Dado que o mundo tende a orientar-se cada vez mais num 

sentido científico e tecnológico, é importante que os futuros cidadãos 

se preparem para viver nele.  
• As ciências podem promover o desenvolvimento intelectual das 

crianças. 
 • As ciências podem ajudar positivamente as crianças em outras áreas, 

especialmente em linguagem e matemática. 
 • Numerosas crianças de muitos países deixam de estudar ao acabar 

a escola primária, sendo esta a única oportunidade de que dispõem 

para explorar seu ambiente de um modo lógico e sistemático. 
 • As ciências nas escolas primárias podem ser realmente divertidas. 

 

Segundo se infere da afirmação anterior, os motivos apresentados se contrapõem ao 

modelo arcaico do ensino de ciências baseado em livros, decoreba e principalmente acrítico, 

onde o aluno não descobre nada, não pesquisa apenas assimila um conteúdo já preconcebido e 

que, infelizmente por inúmeros motivos é praticado em diversas instituições de ensino pelo 

Brasil afora.  Uma das formas mais interessantes para transformar esse contexto implica na 
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necessidade de se elaborar o desenvolvimento de um ensino de ciências cujo foco seja, 

principalmente nas séries iniciais da Educação Infantil, implementado por atividades que sejam 

desafiadoras e instigantes para os alunos (PRETTO, 2014). Segundo se denota em Fracalanza; 

Amaral e Gouveia (2016, p. 35), denota-se que: 

O ensino de Ciências, além dos conhecimentos, experiências e habilidades 

inerentes a esta matéria, deve desenvolver o pensamento lógico e a vivência de 

momentos de investigação, convergindo para o desenvolvimento das 

capacidades de observação, reflexão, criação, discriminação de valores, 

julgamento, comunicação, convívio, cooperação, decisão, ação, entendidos 

como sendo objetivos do processo educativo. 

 

Ocorre que as habilidades descritas nas afirmações anteriores dos autores 

supramencionados são determinantes na vida do aluno uma vez que inúmeras situações ao longo 

de sua existência exigirão a presença de ais habilidades e a importância disso é que justamente 

no nível básico de ensino que tais habilidades podem ser iniciadas e aprimoradas, ensejando ao 

aluno a possibilidade de discutir e analisar o conhecimento que com sua participação vem sendo 

elaborado e construído. Por conta disso, ensinar Ciências, principalmente nos anos iniciais 

deverá implicar na possibilidade de oferecer a todas as crianças o conhecimento e a 

possibilidade de desenvolver as habilidades e potencialidades que serão imprescindíveis para 

sua orientação e autoafirmação em uma sociedade que caracteriza-se atualmente por ser 

essencialmente complexa de modo que ele tenha condições de entender o mundo e tudo que 

acontece ao seu redor, podendo assim adotar uma postura e de alguma forma intervir e interagir 

nessa sociedade tecnológica e globalizada (PRETTO, 2014). 

 A partir daí, estar-se-á dando a oportunidade e as condições para que o aluno consiga 

de fato exercer sua cidadania. Na opinião de Delizoicov e Angotti (2013, p. 45), verifica-se que 

“Para o exercício pleno da cidadania, um mínimo de formação básica em ciências deve ser 

desenvolvido, de modo a fornecer instrumentos que possibilitem uma melhor compreensão da 

sociedade em que vivemos”. Dessa forma, é importante que em relação ao ensino de ciências 

todo aluno deverá contar com uma formação mínima de ciências para consolidar toda a sua 

formação cultural pelo fato de que a essência do conhecimento científico das Ciências Naturais, 

por exemplo, constitui parte importante do contexto da cultura elaborada como um todo.  

Além do mais, é justamente no cerne das séries iniciais da Educação Infantil que a 

criança aprende a elaborar seus conceitos e também consegue captar de forma mais expressiva 

o ambiente que a cerca, por meio da apropriação e também da compreensão dos significados 

que lhe são proporcionados através do ensino das Ciências Naturais. 

 O aprendizado de ciências assim como a acessibilidade ao conhecimento científico 

acontece de várias maneiras diferentes e nos mais variados ambientes, porém é exatamente no 
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âmbito escolar que a formação dos conceitos científicos tem a sua introdução de forma mais 

evidente, assegurando ao indivíduo o entendimento sobre a realidade assim como a superação 

de problemas que aparecem todos os dias. Com isso, é necessário estar ciente de que o ensino 

de Ciências, oportunamente, tem como objetivo primordial possibilitar ao aluno o aprendizado 

sobre a vida em sociedade e como atuar nela (JULIATTO, 2013).  

A autora ainda defende que mesmo que o discurso pedagógico realize o reconhecimento 

de sua importância social, quando trata das ciências em um nível básico de educação, verifica-

se que na prática escolar, o conhecimento científico e tecnológico não parece estar tão presente 

e atuante como deveria, levando-se em conta a prioridade do ensino, principalmente em se 

tratando das séries iniciais das chamadas matérias instrumentais que são a Matemática e a 

Língua Portuguesa (FUMAGALI, 2012). Com isso, o ensino de ciências, acaba sendo relegado 

a uma condição secundária, residual que em situações extremas passa a ser vista até mesmo 

como incidental. 

 Fumagali (2012, p. 17), afirma ainda que “se deve valorizar a prática social presente nos 

alunos”. A partir do ensino de Ciências no Ensino fundamental, deve se ter em mente que se 

está formando o cidadão e não somente os “futuros cidadãos”. Ainda por conta da questão da 

cidadania é fundamental que se valorize a prática social que faz parte dos alunos 

Ao ensinar Ciências, está-se formando cidadão e não apenas futuros cidadãos como 

disse o autor supramencionado e isso se dá através da argumentação e que os alunos conforme 

opina Harlen (2014, p. 34-40) “enquanto integrantes do corpo social atual, podem ser hoje 

também responsáveis pelo cuidado do meio ambiente” e por isso mesmo ter uma atuação e 

postura essencialmente solidária e consciente com relação aos temas que dizem respeito ao 

bem-estar da sociedade na qual eles estão vivendo e interagindo. A partir daí estar-se-á 

promovendo a valorização do aluno enquanto sujeito social atual, contribuindo efetivamente 

para a formação de um adulto responsável e crítico na sociedade que saberá trabalhar par ao 

desenvolvimento e porque não para promover a preservação da natureza uma vez que ele terá o 

conhecimento necessários sobre o planeta, sobre o meio em que vive e sobre os ecossistemas 

(PRETTO, 2014).  

Nesse sentido, preleciona-se em Harlen (2014, p. 34-39) que os alunos concebem suas 

ideias e opiniões sobre o mundo que as cerca não importando o fato de estarem necessariamente 

estudando ciências na escola. As ideias que elas elaboram não possui um enfoque basicamente 

científico em relação a exploração do mundo e dessa forma, é possível estar criando obstáculos 

ao aprendizado de ciências no decorrer de sua vida escolar. Por conta disso, a partir do momento 

que o ensino de ciências não atingir o mesmo patamar de outras matérias em termos de 

planejamento e de valorização disciplinar, a escola fatalmente estará dando sua contribuição 
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para que ele (o aluno) permaneça com seus próprios pensamentos dificultando a troca de 

informações com outras pessoas (PRETTO, 2014).  

Verifica-se ainda que a construção de conceitos da mesma forma que o desenvolvimento em 

relação ao conhecimento funcionam de forma independente em relação ao aprimoramento de 

habilidades intelectuais, torna-se inviável ensinar um “enfoque científico” quando não é dada a 

oportunidade aos alunos para tratar as informações obtidas através de um ensino adequado e 

coerente para os alunos (PRETTO, 2014). Ainda a partir do momento que o aluno não tem 

contato direto com a experiência sistemática envolvendo a atividade e o trabalho científico, ele 

tende a desenvolver uma postura pautada pelas demais esferas sociais que terão uma 

repercussão ao longo de toda sua vida. Nesse sentido, Pretto (2014, p. 19) ao realizar uma 

reflexão a respeito do ensino de Ciências em livros didáticos, aponta quatro argumentos 

defendendo a disciplina no Ensino Fundamental, 

 

Conhecimento científico é uma maneira de se interpretar os fenômenos 

naturais; a ciência é parte integrante da cultura; a ciência faz parte da história 

das diferentes formas de organização da sociedade; e o desenvolvimento 

científico e tecnológico é cada vez mais acentuado. 

 

É preciso que o aluno desde o ensino básico passando pelo fundamental conheça e saiba 

interpretar os fenômenos naturais que se encontram o Universo em que elas estão inseridas e 

aprendam a interpretar a natureza. É fato que a ciência não deve ser necessariamente 

compreendida como um elemento que é parte da cultura, levando-se em conta que os 

conhecimentos científicos e tecnológicos se desenvolvem rapidamente e em curtíssimo tempo 

na sociedade atual, sendo fruto do trabalho do ser humano, de seu talento criador e não apenas 

de um instante mágico ao acaso em que o homem cria algo a partir de nada, sem base em 

nenhuma teoria ou lei. Compreende-se então que o ensino de Ciência não pode ser 

implementado enquanto elemento autônomo independente do contexto social e além do mais 

deve ajudar o aluno a compreender múltiplos aspectos com os quais o indivíduo tem que lidar 

no seu dia-a-dia na sociedade contemporânea, aspectos esses envolvendo elementos tanto da 

ciência quanto da tecnologia. Com isso, é perfeitamente possível imaginar que o ensino de 

Ciências a princípio deva dar sua contribuição para o próprio crescimento da ciência, 

assegurando sobremaneira uma formação inicial estimulando a uma posterior 

profissionalização de cientistas e técnicos com habilidades necessárias para atender aos anseios 

e demandas da sociedade atual (CARMO, 1991). 

 Entretanto, nada obstante, seu papel fundamental implica em ensejar aos indivíduos um 

adequado entendimento não apenas da ciência e da sua natureza, mas também em relação ao 
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papel que é atribuído à ciência no contexto atual. Dessa forma, o ensino de Ciência deverá 

oferecer a possibilidade aos alunos para uma formação científica básica, capacitando-os na 

compreensão e funcionamento de seu mundo, simultaneamente promovendo incentivo para que 

eles prossigam em seus estudos no campo da ciência e da técnica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como foi visto ao longo deste artigo a disciplina de Ciências no Ensino Fundamental 

tem uma vastidão de aspectos e formas pelas quais ela pode ser explorada pelo professor. Nota-

se ainda, que o ensino da disciplina de Ciências muitas vezes é negligenciado uma vez que 

muitos gestores educacionais entendem como prioridade matérias mais básicas e que, segundo 

seu entendimento os alunos necessitarão mais o conhecimento delas do que da disciplina de 

ciência cometendo um ledo engano.  

Dentre as características mais importantes apresentadas pela disciplina de Ciências no 

Ensino Fundamental, verifica-se conceber-se uma matéria essencialmente intrigante, 

estimuladora, inovadora e muito atraente aos olhos dos alunos, uma vez que toda criança tem 

interesse seja pela natureza, pelos bichos, por novas descobertas, experimentos e pela 

tecnologia. Com isso, conclui-se que o professor pode utilizar de uma enormidade de recursos 

para conquistar seus alunos e por sua vez, abrir as portas da ciência e do conhecimento para eles 

tendo inclusive, a possibilidade de trabalhar a Ciência com outras disciplinas.  

Partindo de uma análise de todas essas questões acima expostas, verifica-se que existe 

uma série de críticas que são proferidas por conta dos procedimentos, principalmente os mais 

tradicionais que são utilizados para realizar o ensino de ciências por professor – mais 

especificamente nos anos iniciais e na formação continuada através de livros didáticos do 

magistério no Ensino Fundamental. Por meio da experiência docente, verifica-se que o aluno 

contemporâneo não pode ser mais visto como uma “tábua rasa” onde não se pode inferir 

nenhuma informação e, mais ainda, o aluno adora aprender, tem vontade de conhecer e de 

realizar novas descobertas. Com isso, é fundamental que o professor abrace esse compromisso 

de forma verdadeira e espontânea fazendo da sua aula um momento singular na vida de seus 

alunos marcando-os com um conhecimento prazeroso e que ficará para sempre nas suas 

lembranças. 

É fato que mesmo antes de começarem a frequentar a escola o aluno, então criança, 

mostra seu interesse e interage com a natureza, suas manifestações demonstrando uma 

curiosidade única em relação aos seres vivos, também tendo grande interesse em saber como as 

coisas funcionam e como a tecnologia transforma nossas vidas realizando insistentes e 

continuamente indagações recheadas de porquês. Verifica-se com isso que o aluno tem muita 
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curiosidade em relação ao contexto social onde ele vive e dessa forma, através do estudo do 

ambiente, ele conseguirá envolver-se em situações reais com as quais já está familiarizado. 

 Tem-se por outro lado, que, segundo se infere de sua experiência na escola, a 

curiosidade que o aluno tem, principalmente nas aulas de ciências pode ser seriamente 

comprometida perdendo-se inclusive, à medida que ele avança pelos anos escolares posteriores. 

É inegável que existe um evidente descompasso em relação ao que é de fato ensinado na sala 

de aula em comparação com a realidade da sociedade contemporânea, o que faz das alas de 

Ciências muitas vezes irrelevante ou mesmo algo incompreensível não tendo nenhum 

significado prático para o aluno e isso se dá porque o que é veiculado nas escolas quase nunca 

tem relação com os conhecimentos que esse mesmo aluno construiu anteriormente.  

Melhorar a qualidade desse conhecimento e promover o ensino instigante, tornando as 

aulas mais interessantes, desafiadoras e utilizando-se até mesmo dos recursos tecnológicos de 

modo a tornar mais plausível e de certo modo concreto o conhecimento que está sendo 

ministrado. As aulas de Ciências têm uma enorme potencialidade a ser explorada como visto 

ao longo deste trabalho, mas, por conta de um padrão tradicional de ensino que infelizmente é 

o que ainda vigora e a situação de prioridade da disciplina que na visão de muitos educadores 

ainda não é tão relevante, o ensino de Ciências ficou em diversos momentos do planejamento 

educacional relegado a uma condição secundária. Promover o ensino de ciência estimulando a 

pesquisa, a busca de forma concreta e realizando no aluno a construção e consolidação de um 

conhecimento que lhe será útil no decorrer de sua vida constitui uma das tarefas mais 

i8mportantes do educador que tem grandes e importantes desafios pela frente, mas 

principalmente transformar a concepção de suas aulas fazendo delas uma experiência realmente 

gratificante e concreta. 

 Finalmente, eis o grande desafio em se ensinar Ciências no Ensino Fundamental: 

transformar a prática pedagógica do ensino de Ciências. Garantir oportunidades preciosas para 

a legitima verbalização de ideias, promover a discussão de causas dos mais diversos fenômenos, 

compreender os mecanismos dos processos que estão sendo estudados. Finalmente, realizar a 

análise sob como e onde determinado conhecimento que foi apresentado em sala de aula 

encontra-se presente na vida do estudante e, à medida do possível realizar uma relação entre as 

implicações de todos esses conhecimentos na sociedade. 
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RESUMO 

Este artigo é uma análise a partir de entrevistas com profissionais e estudantes da educação, 

com idades entre 18 e 46 anos. Da coordenação da Educação Infantil ao acompanhamento, 

analisamos a opinião de quem está no cotidiano da educação brasileira, com questões voltadas 

para “qualidade do ensino” e “avaliação do conhecimento”, questionando a eficácia dos 

métodos abertamente tradicionais de educar. no meio do ano. de 2020. Sobre esse tema, 

levantou-se o estudo de Gardner (2006) sobre Inteligências Múltiplas e a necessidade de 

reavaliar a forma de atestar conhecimento em escolas públicas e privadas. Ainda assim, autores 

como Gadotti (2010) e Cury (2010) fornecem a base teórica para esta análise. 

Palavras-Chave: Educação. Qualidade. Avaliação Análise. 

 

ABSTRACT 

This article is an analysis based on interviews with education professionals and students, aged 

18 to 46 years. From the coordination of Early Childhood Education to monitoring, we analyze 

the opinion of those who are in the daily routine of Brazilian education, with questions focused 

on “quality of teaching” and “knowledge assessments”, questioning the effectiveness of openly 

traditional methods of educating in the middle of the year. of 2020. On this topic, Gardner's 

(2006) study on Multiple Intelligences and the need to re-evaluate the way of attesting 

knowledge in public and private schools was raised. Still, authors like Gadotti (2010) and Cury 

(2010) provide the theoretical basis for this analysis. 

Keywords: Education. Qualitity. Evaluation. Analysis. 

 

INTRODUÇÃO 

 A Qualidade da Educação no Brasil, assim como a avaliação dos alunos, são o norte 

desta pesquisa. As suas principais consequências na sociedade, aspectos e objectivos pretendem 

que este tema englobe toda a sociedade nacional, saindo de um pequeno contexto comunitário 

e ganhando corpo como país. 
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 Elaborada em torno de três temas, esta pesquisa destaca a importância da Qualidade 

na Educação, que tem como um dos principais focos incluir o indivíduo na sociedade em busca 

da melhoria contínua dentro e fora da sala de aula, fazendo com que essa interação traga uma 

melhor estrutura física e humana. , trazendo motivação aos nossos educadores para a realização 

de novos projetos adequados e coerentes com as necessidades dos alunos. 

No segundo e terceiro tópicos, as entrevistas realizadas são estruturadas questionando a 

Qualidade do Ensino. Ficou evidente a preocupação dos nossos entrevistados em relação à 

aplicação das atividades pedagógicas (provas), pois afirmam que este não seria o único método 

de avaliação do desempenho de cada aluno, visto que este tipo de avaliação (prova) é um forma 

de intimidar o aluno, deixando-o nervoso e não tendo um bom desempenho na hora da atividade. 

Segundo o psicólogo Howard Gardner é preciso entender que cada aluno tem um ritmo para 

absorver e desenvolver seus conhecimentos, portanto, é preciso respeitar e enquadrar esse aluno 

em atividades, com base na Teoria das Inteligências Múltiplas, do livro Frames Of Mind : A 

Teoria das Inteligências Múltiplas, mostra que esta reflexão está ligada à vida social e 

emocional. 

 Este é um fato importante para a educação, pois contribui para um processo 

democrático em busca da qualidade da educação brasileira, apesar da necessidade de um 

consenso em toda a sociedade sobre a necessidade de mudança no desenvolvimento de novos 

conhecimentos na vida de cada indivíduo. 

 

QUALIDADE NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA: CONCEITOS 

 A qualidade da educação brasileira é um tema recorrente entre estudiosos e 

pesquisadores da área. A cada ano medidas precisam ser pensadas e implementadas para que a 

qualidade aumente, mesmo que seja em percentuais mínimos. Paulo Freire (1921 - 1997), ainda 

é um dos educadores mais renomados do mundo e, ao desenvolver seu método de ensino, 

conhecido como Método de Ensino Paulo Freire, coloca em voga a qualidade, priorizando os 

alunos. 

 Gadotti (2010), envolvido com o Instituto Paulo Freire, ajuda a esclarecer o sentido 

de qualidade: “qualidade significa melhorar a vida das pessoas, de todas as pessoas. Na 

educação, a qualidade está diretamente ligada ao bem-estar de todas as nossas comunidades, a 

começar pela comunidade escolar ”(GADOTTI, 2010, p. 7,). Ou seja, percebe-se uma simbiose 

entre a qualidade de vida escolar e a qualidade de vida na comunidade. Ambos precisam estar 

de acordo para que possa dar bons frutos. 

 E pensar em qualidade na educação não é apenas seguir a trajetória dos conteúdos 

repassados aos alunos (apesar de ter um peso enorme em avaliações globais, como o PISA), 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

238 
mas também todo o ambiente precisa ser levado em consideração no momento diário de estudo. 

O indivíduo, seja criança, adolescente, adulto ou idoso, precisa de um ambiente saudável para 

florescer, com uma alimentação balanceada. A entrevistada nº 13, orientadora pedagógica, 

ressalta que “um ensino de qualidade envolve desde a estruturação do espaço físico e humano 

até a organização da proposta curricular”. E ainda, alia a metodologia e a motivação 

profissional: “podemos citar que um ambiente com infraestrutura adequada faz com que os 

educadores desenvolvam estratégias metodológicas para aguçar a curiosidade dos alunos pela 

aprendizagem, da mesma forma que alunos em um ambiente estruturado tendem a se sentir 

motivados”.  

O entrevistado 11 concorda com essa posição e esclarece que “as questões relacionadas à 

infraestrutura também são relevantes e auxiliam na qualidade do ensino”, mas traz à tona a 

discussão da qualidade de quem está na frente da sala, “mas eu não considerá-los um fator 

primordial, pois sem os profissionais adequados não seriam alcançados os objetivos de 

aprendizagem de todos os alunos”. 

A democratização da educação é um tema importante quando se tenta equalizar a qualidade na 

área: “a questão da qualidade não pode esconder a da democratização da educação. Dentro dessa 

nova abordagem, a democracia é um componente essencial da qualidade da educação 

”(GADOTTI, 2010, p. 9,). Pela própria origem da palavra democracia, que significa “povo” e 

“poder”, podemos entendê-la como “poder do povo”, ou seja, para todos. Se contemplar apenas 

uma fatia da população, não pode ser considerado democrático, portanto, não pode ser 

considerado com qualidade plena. E agora, assume um viés mais politizado. 

 

O Documento Político da Reunião da Sociedade Civil, realizado em Brasília, nos dias 

8 e 9 de novembro de 2004, paralelamente à 4ª Reunião do Grupo de Alto Nível de 

Educação para Todos (EPT), entendeu a qualidade na educação como um “conceito 

político” [ ...] (GADOTTI, 2010, p. 11) 

 

 O Projeto Político Pedagógico é um documento muito importante na busca por uma 

educação democrática e de qualidade. Envolvendo a comunidade, alimenta a necessidade de 

unir famílias, vizinhos, alunos, profissionais no ambiente escolar. 

 

As Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº. 9.394 / 96, que, outras funções, 

você terá que explicar os artigos constitucionais, você vai pontuar 10 vezes o termo 

qualidade, seja como padrão de qualidade, padrão mínimo de qualidade, avaliação da 
qualidade, melhoria da qualidade, melhoria da qualidade e ensino da qualidadeevi. 

Além de repetir, no art. 3º, IX, ao disposto no artigo mencionado acima na 

Constituição, a qualidade se manifestará em diversas formas: “Art. 3º. O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: [...] IX - garantia de padrões de 

qualidade ”. (CURY, 2010, p. 18) 
 

 

 Para Cury (2010), a aprendizagem qualificada precisa ser o resultado da combinação 
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de gestão democrática, concretização curricular e autoconsciência docente. E quando entramos 

no campo da avaliação da qualidade, o autor destaca que há uma insistência no termo 

desempenho, no âmbito da melhoria da qualidade do ensino, mas que ainda há resistências. 

 

Certamente, a produção desse processo deve se apoiar tanto em avanços no 

conhecimento em termos de avaliação educacional por parte dos engajados na 

disciplina, quanto em outros requisitos como gestão democrática, contextos e 

recursos. E, sobretudo, a educação escolar deve ser colocada como parâmetro dos 

parâmetros como direito de cidadania. (CURY, 2010, p. 21) 
 

 As entrevistas indicam que existe uma preocupação com o tipo de avaliação atual na 

área da educação. O entrevistado nº 11, revela que o desempenho dos alunos precisa levar em 

consideração mais do que as provas formais, “mas também como eles se saíram ao longo das 

explicações e as diversas atividades propostas pelo professor, que são extremamente 

importantes para eles, são avaliadas de forma justa. O entrevistado 13 concorda que o teste por 

si só não é suficiente para medir o desempenho do aluno. “Através do dia a dia em sala de aula 

e reuniões com os pais onde eles vão dar um feedback sobre o seu filho sobre o seu 

comportamento na sociedade. Diminuir a supremacia das provas em que as crianças se sentem 

oprimidas e intimidadas e nem sempre mostram toda a sua capacidade . 

 

 

ENTREVISTAS: VISÃO GERAL 

 Para este estudo, foram entrevistadas 15 pessoas da área educacional, seja na função 

de aluno ou professor. Com idades variando de 20 a 56 anos, 46,7% trabalham e estudam, 26,7% 

apenas estudam e 26,7% atuam na área de educação. 46,7% possuem ensino superior 

incompleto (cursando), 26,7% ensino superior completo e 26,7% pós-graduação. Entre os 

entrevistados, 60% estudavam em escola pública, 26,7% em escola particular e 13,3% em 

ambas as modalidades de ensino. O formulário de perguntas foi desenvolvido pela ferramenta 

Google. 

 Professores de língua inglesa, supervisores escolares, orientador pedagógico, 

professor de teatro e cinema, professor de educação infantil e coordenador pedagógico foram 

entrevistados junto aos profissionais da educação. 

As pessoas com mais experiência na área acham que uma educação de qualidade engloba o 

espaço físico, boas estratégias metodológicas e motivação diária. Segundo a coordenadora 

pedagógica, 44 anos, “o ensino de qualidade envolve tudo desde a estrutura do corpo físico e 

espaço humano para a organização da proposta curricular ”. Ou seja, um ambiente com 

infraestrutura adequada faz com que os educadores desenvolvam estratégias metodológicas para 

despertar a curiosidade dos alunos para a aprendizagem, da mesma forma que alunos em um 
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ambiente estruturado tendem a se sentir motivados. Além disso, as estratégias desenvolvidas 

pelos profissionais devem incluir todos os tipos de alunos, abordando o tema da inclusão, 

obviamente. 

 Ainda sobre a qualidade da educação, é possível destacar o aspecto humanitário do 

ensino, que, segundo a professora de artes cênicas, de 49 anos, “coloca o aluno em primeiro 

lugar, respeitando a criança como pessoa única”. Esse é um aspecto que todos os entrevistados 

têm em comum: destacar a importância do aluno como ser humano que tem seu tempo de 

aprendizagem, seus pontos fortes e fracos, pensando no desenvolvimento cognitivo, social e 

cultural dos alunos. 

 Do ponto de vista dos alunos, a qualidade pode ser medida de acordo com a 

compreensão e o envolvimento com os alunos nas instituições de ensino. O aluno de 

Biomedicina e monitores de alunos de 19 anos enfatiza que “os responsáveis devem ser 

detectores da formação adequada e valorização do trabalho realizado, uma vez que participam 

diretamente da formação dos futuros profissionais”. Para ela, “é preciso entender que cada 

indivíduo é único em suas características, o que inclui a forma como aprende”. Cabe ao 

professor se adaptar ao melhor desempenho de seus alunos, considerando as diversas formas de 

inteligência apresentadas em sala de aula. 

 Além disso, segundo os alunos, “abrange um contexto geral de competência de 

professores, gestores e funcionários da escola e recursos físicos adequados e favoráveis à 

aprendizagem dos alunos”. Destacam também a valorização dos professores, pois, ao investir 

na profissão, na própria área, há um maior desempenho e aumento na qualidade do setor. “Uma 

boa educação é a formação do indivíduo para o mundo profissional, político, pessoal e para 

desenvolver seu próprio pensamento e argumentação dentro de sua convicção e conhecimento 

das coisas”, diz um dos alunos entrevistados. Em relação à mensuração da qualidade do ensino, 

grande parte dos entrevistados defende a utilização de técnicas mais humanizadas, que 

extrapolam o escopo de provas e notas que mostram indiferença às particularidades de cada 

aluno e não respeitam os diferentes tipos de inteligências, tema elaborado pelo psicólogo 

Howard Gardner em 1983, com a Teoria das Inteligências Múltiplas, publicada no livro 

“Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences”. A utilização de uma avaliação baseada 

no dia a dia, com participação em sala de aula, com adaptação de processos metodológicos para 

medir a capacidade do aluno de ter um raciocínio lógico nas mais diversas situações sociais. 

Por exemplo: um aluno com dificuldade de se expressar no texto poderia responder a perguntas 

por meio do desenho, habilidade mais engenhosa. 
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RESUMO INDIVIDUAL DE ENTREVISTAS 

 

Entrevista 1: 22 anos, trabalha e estuda, faz ensino superior, trabalha como professora de inglês 

e cursou escola particular. Considera educação de qualidade: É a educação que tem como foco 

o desenvolvimento global da pessoa, levando em consideração o desenvolvimento teórico, 

prático, pessoal e o bem-estar geral. Da creche à pós-graduação ”e pensa que a qualidade do 

ensino deve ser verificada de uma forma”, para verificar o que se aprende com a teoria, a prática 

e a qualidade de vida ”. 

Entrevista 2: 31 anos, trabalha e estuda, faz pós-graduação, trabalha como empresária, estudou 

em escolas públicas e considera educação de qualidade aquela que mostra fatos e não opiniões. 

Sobre a avaliação, “testes escritos e orais (surpresa) e trabalhos semestrais”. 

Entrevista 3: 20 anos, aluno do ensino superior, rede privada, considera aquele ensino que visa 

a aprendizagem, o aluno e o ensino. E como avaliar, de outra forma, que não seja apenas por 

meio de testes e testes. 

Entrevista 4: 20 anos, trabalha e estuda, frequenta o ensino superior, atua como prestadora de 

serviço e frequentou escola particular. Entende-se por educação de qualidade aquela que possui 

uma educação funcional, que eleva o aluno como membro pensante da sociedade e acredita que 

educação de qualidade se dá através da formação social. 

Entrevista 5: tem 22 anos, trabalha e estuda, cursa ensino superior, é operadora de telemarketing 

receptivo e cursou rede de ensino público. Ensino de qualidade é aquele que está aberto à 

aprendizagem tanto quanto ao ensino e que devemos verificar a qualidade do ensino 

simplificando a compreensão. 

Entrevista 6: 19 anos, trabalha e estuda, faz ensino superior, trabalha como estagiária e 

ingressou em escola pública. Considera que, para ter um bom ensino, precisava de uma estrutura 

desde a administração ao aluno, garantindo bons materiais, bons professores e dedicação e 

interesse dos alunos. E que a qualidade deve ser verificada com provas, não só para os alunos, 

mas para os professores, verificando assim como está o conhecimento de todos. Tornando 

possíveis melhorias mais fáceis. 

Entrevista 7: 27 anos, estudante do ensino superior, trabalha com gestão de tecnologia em 

Recursos Humanos, estudou em escola particular e acha que educação de qualidade é ter um 

bom ensino na escola, principalmente a adequação do conteúdo da metodologia de ensino, 

competência professores, gestores e funcionários da escola. 
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Entrevista 8: Tem 24 anos, é estudante do ensino superior, estudou em escola pública, e 

considera que deve haver ajuda de todos na qualificação do magistério, bem como quando 

medimos o que realmente é qualidade. 

Entrevista 9: 26 anos, trabalha e estuda em curso de pós-graduação, é auxiliar administrativo da 

Bradesco Seguros e cursou escola pública. Considera que uma educação de qualidade engloba 

um contexto geral de competência de professores, gestores e funcionários da escola e recursos 

físicos adequados e favoráveis à aprendizagem dos alunos. Materiais de qualidade para apoiar 

e complementar os estudos. E a valorização dos professores, porque sem essa valorização não 

começa um bom ciclo de ensino. Porque os professores são a única profissão que forma todas 

as profissões e são tão desvalorizados em termos de salários. Também na minha opinião, o 

governo não investe em educação porque quer que as pessoas não pensantes possam argumentar 

o que o governo faz. Quanto mais "burro" mais fácil é levar na conversa sem questionar suas 

ações, comprando votos com uma bolsa de família ou peças de roupa, portanto, não podendo 

cobrar o que por direito é nosso. Uma boa educação é a formação do indivíduo para o mundo 

profissional, político, pessoal e para desenvolver seu próprio pensamento e argumentação 

dentro de sua convicção e conhecimento das coisas. E deveria haver indicadores de 

aprendizagem e se o índice em uma determinada região fosse menos que satisfatório, você 

deveria descobrir o motivo (embora saibamos que o motivo são poucos recursos do governo / 

presidência para investir em educação), porque pessoas não pensantes fazem não questionar o 

curso do país. 

Entrevista 10: 44 anos, cursando pós-graduação, trabalhando como psicanalista e cursando 

escola pública. Ele acha que uma educação de qualidade deve ser voltada para nossas 

necessidades sociais e não um padrão nacional. É avaliada por meio de estudos das necessidades 

de cada região e enfoque nelas e algumas disciplinas são básicas para a série. 

Entrevista 11: 18 anos, trabalha e estuda no ensino superior, é monitor de escola e frequentou 

escola particular. Ensino de qualidade é aquele que visa principalmente compreender e envolver 

os alunos em instituições de ensino. Os responsáveis devem ser detectores de formação 

adequada e apreço pelo trabalho realizado, uma vez que participam diretamente da formação 

dos futuros profissionais. Assim, é necessário compreender que cada indivíduo é único em suas 

características, o que inclui a forma como aprende. Portanto, cabe ao professor ajustar as 

condições para o melhor desempenho dos alunos, tendo em vista as diversas formas de 

inteligência. As questões relacionadas à infraestrutura também são relevantes e auxiliam na 

qualidade do ensino, mas não as considero um fator primordial, pois sem os profissionais 

adequados os objetivos na aprendizagem de todos os alunos não seriam alcançados. A qualidade 

do ensino deve ser verificada através do desempenho dos alunos, que não é ditado apenas pelas 
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notas dos trabalhos e provas, mas também pelo seu desempenho ao longo das explicações e das 

diversas atividades propostas pelo professor, de extrema importância para que sejam avaliados 

de forma justa, levando em consideração que nem todos se sairão bem nas provas mesmo 

conhecendo o conteúdo, sendo fundamental o uso da criatividade por parte do professor. 

Entrevista 12: 44 anos, trabalha, ensino médio completo, é orientadora pedagógica e cursou 

escola pública. O ensino de qualidade envolve desde a estrutura do espaço físico e humano até 

a organização da proposta curricular. Podemos citar que um ambiente com infraestrutura 

adequada faz com que os educadores desenvolvam estratégias metodológicas para despertar a 

curiosidade dos alunos para a aprendizagem, da mesma forma que alunos em um ambiente 

estruturado tendem a se sentir motivados. Porém, não é a única diretriz, sabemos que uma 

proposta curricular alinhada a materiais didáticos adequados, assim como profissionais 

capacitados e motivados fazem a diferença para uma aprendizagem significativa. Por serem 

diversas formas de aprendizagem, portanto, nossos profissionais devem se preparar com 

estratégias que busquem atingir todos os alunos. O governo federal utiliza avaliações em larga 

escala (Saeb), bem como índices de aprovação e reprovação, traçando o IDEB., Criando o 

cenário de qualidade do ensino. Porém, acredito que as avaliações por si só não podem descrever 

a qualidade do ensino, só podemos avaliá-la de acordo com o que o aluno aprendeu 

efetivamente, ou seja, se o nosso aluno for capaz de ter um raciocínio lógico nas mais diversas 

situações. 

Entrevista 13: tem 49 anos, trabalha, é licenciado e atua como professor de teatro e cinema para 

atores. Educação de qualidade é considerada aquela que coloca o aluno em primeiro lugar, 

respeitando a criança com um único indivíduo, sem fórmulas pré-estabelecidas. Significa ter a 

formação não só do ponto de vista intelectual, mas também material, para transmitir 

conhecimentos às crianças. E através do dia-a-dia em sala de aula e reuniões com os pais onde 

darão feedback a respeito do filho sobre o seu comportamento na sociedade. Diminuindo a 

supremacia das provas onde as crianças se sentem oprimidas e intimidadas e nem sempre 

mostram sua capacidade plena. 

Entrevista 14: 56 anos, trabalha como professora de educação infantil, concluiu o ensino 

superior e cursou escolas públicas e privadas. Uma educação de qualidade deve ser aquela que 

visa a aprendizagem real do aluno, visando o seu desenvolvimento cognitivo, social e cultural 

e que prepara o indivíduo para atuar em sociedade a nível profissional e cultural. Métodos de 

verificação e conteúdo. Como são trabalhados e como refletem sobre o que passou a ser 

apresentado, face a novas situações. Para que esta qualidade seja eficaz e justificada. 

Entrevista 15: 46 anos, atua como coordenadora pedagógica, possui ensino superior completo 

e cursou escolas públicas e privadas. Ensino de qualidade é quando temos profissionais 
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dedicados e abertos a explorar o novo. Como a cada ano as crianças vêm com uma bagagem 

diferente, temos que inovar e interagir para que o prazer de aprender se transforme em uma 

rotina prazerosa. 

 Resumindo. Tudo o que é bom é mantido para sempre. Podemos verificar a qualidade 

mesmo em um jogo, onde percebemos o prazer e a participação dos alunos. Para verificar a 

qualidade ainda sou diferente dos testes, pois sabemos que uma vez que o emocional mude, não 

teremos bons resultados. Um bom profissional acompanha a qualidade do que está sendo 

trabalhado no dia a dia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em suma, fica evidente pelas pesquisas e por todos os fatos apurados que a qualidade 

da educação é ambígua e pode ser descrita como algo essencial para que haja educação de 

qualidade para a sociedade. A qualidade da educação é, de facto, a conjugação de uma vida bem 

vivida e de uma estrutura pessoal aliada a uma educação qualificada e democrática para todos. 

 Além dos fatores de aprendizagem, todo o contexto vivido e a estrutura são 

importantes para que haja um aprendizado ainda melhor, ou seja, além dos fatores educacionais 

é importante que haja dispositivos suficientes para que os alunos, em conjunto com os 

professores, podem adquirir e aprimorar seus conhecimentos em busca de uma educação melhor 

e mais inclusiva. 

 Com as entrevistas realizadas, fica evidente que as técnicas de aprendizagem e 

metodologias de ensino são fundamentais no dia-a-dia do estudo, pois existem várias formas de 

ensinar e aprender, e diferentes técnicas de ensino podem ser utilizadas na busca de uma maior 

inserção dos. Todos os alunos. alunos em sala de aula; portanto, conclui-se que há algumas 

questões a serem trabalhadas para que o ensino se torne ainda mais democrático e, 

principalmente, qualificado. Situações simples do cotidiano que são tratadas como 

insubstituíveis podem ser ainda melhores com a percepção dos envolvidos em aprimorar e 

desenvolver cada vez mais ferramentas capazes de estimular e explorar o conhecimento e a 

imaginação dos alunos. 
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RESUMO 

Estudos recentes na área da Neurociência associadas à educação escolar têm comprovado que 

a aprendizagem acontece quando mais de uma área do cérebro é ativada ao mesmo tempo. 

Sendo assim, educadores poderão se apropriar desse conhecimento para criar estratégias de 

ensino prazerosas e que ao mesmo tempo estimulem o cérebro de seus alunos a aprenderem 

mais e de forma satisfatória e eficaz. Ao utilizar atividades como cruzadinhas, jogos interativos, 

caça-palavras, dentre outros, o professor estará mantendo o cérebro de seus alunos plugados. 

Ao substituir o ensino que antes era cansativo e sem estímulos para seus alunos por um ensino 

que estimula a busca por novas descobertas de forma dinâmica e muito mais interessante. 

Assim, professor e aluno passam a ser construtores do conhecimento e não sujeitos passivos 

que repetem informações sem sentido. 

Palavras-Chave: Neurociência. Educação. Ensino. Aprendizagem. Sala de aula. 

 

ABSTRACT 

Recent studies in the area of Neuroscience associated with school education have proven that 

learning happens when more than one area of the brain is activated at the same time. Thus, 

educators can appropriate this knowledge to create pleasurable teaching strategies that at the 

same time stimulate the brains of their students to learn more and satisfactorily and effectively. 

By using activities such as cross-paths, interactive games, word-hunting, among others, the 

teacher will be keeping his students' brains plugged in. By replacing teaching that was once 

tiring and without stimuli for its students with a teaching that stimulates the search for new 

discoveries in a dynamic and much more interesting way. Thus, teacher and student become 

builders of knowledge and not passive subjects who repeat meaningless information. 

Keywords: Neuroscience. Education. Teaching. Learning. Classroom. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo surgiu devido uma curiosidade particular quanto a uma possível 

solução para o fracasso escolar tendo em vista as pesquisas na área da Neurociência que vem 

se crescendo nos últimos anos. 

Ao aprofundar os estudos percebemos que já utilizamos algumas práticas sugeridas pela 

Neurociência, e que não ser dessa vez que o problema dificuldade de aprendizagem será 

solucionado, uma vez que diversos fatores influenciam esse processo. 

Embora diversos fatores influenciam na aprendizagem, as práticas sugeridas pela 

Neurociência poderão criar um ambiente mais propicio para o desenvolvimento acadêmico dos 

alunos.  



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

246 
Iremos discutir com alguns autores, aprofundando um pouco mais os conhecimentos em 

como poderemos dinamizar a aprendizagem em sala de aula e como nós educadores poderemos 

nos tornar facilitadores desse processo ao tomar a postura de mediadores do conhecimento e 

não detentores. 

Perceberemos também, que mais do que conhecimento, precisaremos alinhar esses 

conhecimentos com uma prática organizada e bem direcionada, e desenvolver uma metodologia 

que atenda às necessidades de cada aluno. 

A Neurociência vem afirmar que mais que um currículo e, ou programas educacionais, 

é necessário o uso de estratégias pelas quais os alunos estejam envolvidos ativamente durante 

todo o processo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Iremos então, dialogar com alguns autores a respeito da problemática a ser analisada, 

com o objetivo de buscar a fundamentação em relação às contribuições e relevâncias dos 

estudos da Neurociência para a educação. 

Segundo Tabaquim (2003, p. 91), “O cérebro é o órgão privilegiado da aprendizagem. 

Conhecer sua estrutura e funcionamento é fundamental na compreensão das relações dinâmicas 

e complexas da aprendizagem.” 

Uma vez reconhecendo essa afirmativa, justifica-se um estudo quanto às contribuições 

da Neurociência para a educação escolar, dada a complexidade do processo de aprendizagem. 

Nós educadores precisamos nos aprofundar, a fim de descobrir como se dá a aprendizagem no 

cérebro de nossos alunos, com o objetivo de alcançá-los com uma metodologia de ensino que 

atenda às condições que o seu cérebro necessita para aprender, para alcançarmos o êxito. 

Uma vez que compreendemos como esse cérebro funciona, iremos utilizar estratégias 

de ensino mais eficazes, de forma que o desenvolvimento das funções cerebrais superiores de 

nossos alunos aconteça de forma mais natural e prazerosa possível. 

  Segundo Hennemann (2006, p.11): “Ao aliar a música, os jogos e movimentos em 

atividades escolares e ter a possibilidade de trabalhar simultaneamente mais um sistema: 

auditivo, visual, e até mesmo o sistema tátil com atividades lúdicas, esportivas, desempenho 

este que nos leva ao aprender.” 

Podemos então entender que ao utilizar as estratégias adequadas, de forma prazerosa e 

dinâmica, desenvolverá mudanças nas conexões cerebrais alcançando melhores resultados na 

aprendizagem. 
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Conforme a autora afirma: “através de atividades prazerosas e desafiadoras, o “disparo” 

entre células neurais acontece mais facilmente, as sinapses fortalecem-se e as redes neurais são 

estabelecidas com mais rapidez”. (HENNEMANN, 2006, p.11)  

 Embora Espinosa (2008, apud Zaro, 2010, p. 204), afirme que:  

“... Enquanto milhares de estudos foram devotados para explicar vários aspectos da 

Neurociência, apenas uns poucos estudos neurocientíficos tentaram explicar como os humanos 

deveriam ser ensinados, para maximizar o aprendizado.” 

Dentre esses poucos, estaremos buscando não as respostas que logo descobrimos que 

não existem. Mas ao aprofundar os estudos poderemos descobrir uma série de princípios que 

ao serem levados em conta em sala de aula, irão trazer grandes resultados a favor dos alunos e 

também do professor que deixa de ser aquele único responsável por deter o conhecimento e 

transmiti-lo de forma a não ser interrompido, para um professor que vem para sala com mais 

leveza e que descobre que seus alunos têm sim muito a contribuir com suas aulas. Pois o 

conhecimento não está em um só lugar e muito menos protegido a sete chaves dentro dos muros 

da escola. 

Esse professor irá usar a tecnologia como sua ferramenta aliada, e não como um ‘vilão’ 

que precisa ser eliminado ou concorrer com ela, enquanto todos seus alunos a dominam muito 

melhor que ele. 

Ao estudar as competências que um professor precisa ter para ser atuante no século 

XXI, muito bem explanadas por Perrenoud, (2002) poderemos fazer um paralelo com os 

princípios apresentados pela Neurociência aplicada à educação.  

Reinventar sua escola enquanto local de trabalho e reinventar a si próprios enquanto 

pessoas e membros de uma profissão. Assumir desafios intelectuais e emocionais 

muito diversos daqueles que caracterizavam o contexto escolar no qual aprenderam 

seu ofício. (PERRENOUD,2002, p.54). 

 

Interessante como esse texto que foi escrito em 2002 se tornou tão atual nos dias que 

estamos vivendo em 2020. É como se toda a resistência dos professores quanto ao uso das 

tecnologias fossem arrancadas de uma só vez, sendo forçados a reinventar o local de trabalho 

ao realizar as aulas e planejamentos em casa e nos reinventarmos como novos professores, seja 

por meio de aulas editadas, ao vivo, por meio de grupos de WhatsApp e mesmo a criação de 

atividades em plataformas digitais. 

Nunca imaginamos que seria uma pandemia que iria mudar radicalmente a profissão 

professor. Sendo que um dia estávamos em sala de aula cumprindo nosso currículo e no outro 

tivemos que nos reinventar para permanecer professores. 
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Fácil? Não! Porém algo extremamente necessário e que já vinha sendo pesquisado há 

muito tempo por Perrenoud, as competências e habilidades do professor do século 21, um novo 

professor para uma nova era! 

 Por mais que tentamos adiar essa mudança, ela veio de forma repentina para os 

professores, mas tem sido algo muito rico criar atividades com recursos variados de mídias, 

conforme as orientações da Neurociência. 

O autor descreve como se daria na prática, as mudanças que precisam ocorrer no 

âmbito educacional: 

 

A introdução de novos objetivos de aprendizagem e de novas metodologias de ensino 

não lhes permitirá mais organizar seu ensino em torno de uma sucessão rígida de lições 

e fichas e trabalho, e sim os obrigará a inventar permanentemente arranjos didáticos e 

situações de aprendizagem que respondam melhor à heterogeneidade de necessidades 

de seus alunos. A implantação de ciclos de aprendizagem os incitará a inventar novos 

funcionamentos, mais flexíveis e maleáveis que a atribuição fixa de aulas a uma única 

pessoa; eles terão de dar cabo do "meu e minha classe" e da divisão tradicional do 

trabalho para poder utilizar melhor e pôr em sinergia as competências existentes. 

Porém, trata-se de uma verdadeira revolução para os professores, que até então 
preferiam cultivar o individualismo e que apenas raramente conseguiam cooperar de 

maneira eficaz. (PERRENOUD, 2002, p.55).  

 

Seria essa uma saída que buscamos quanto ao novo normal do retorno presencial às 

escolas nos pós pandemia? Quem sabe, uma mudança nas formas rígidas de turmas seriadas, 

para grupos de estudos por interesse e desempenho dos alunos. Cada um dando sequência aos 

estudos com base em suas experiências vividas, e não o caos e o desespero por se pensar que 

esse aluno só teve a perder ao ficar um ano letivo longe dos bancos escolares! 

 Dentre os sistemas de estruturas curriculares entre outros modelos de distribuições dos 

alunos por faixa etárias e etc., existem muitas outras ações que podem ser repensadas em sala 

de aula e que irão favorecer o desenvolvimento dos alunos. 

  Perrenoud (2002, p.56), afirma que: Há uma melhora significativa dos desempenhos dos 

alunos quando os professores: 

● desenvolvem pontos de vista comuns quanto à maneira como seus alunos 

aprendem; 

● engajam-se em uma ação coletiva para pôr em prática esses pontos de vista 

comuns; 
● assumem coletivamente a responsabilidade pela progressão de seus alunos; 

● unem-se para envolver os alunos no processo de desenvolvimento;  

● desenvolvem uma competência coletiva de cooperação que permite transformar, 

no dia a dia, a coerência e a eficácia dos dispositivos de aprendizagem oferecidos 

aos alunos; 

● conseguem obter reconhecimento e, com isso, mais apoio por parte do ambiente 

da escola (pais, empresas, autoridades escolares e políticas, etc.); 

● dispõem de recursos e franquias (margens de liberdade) geridos de maneira 

autônoma para conceber e implementar projetos de desenvolvimento que 

correspondam ao seu contexto local; 
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● são avaliados com base em um conjunto de indicadores: os usuais de desempenho, 

mas também o engajamento dos alunos, as competências profissionais individuais 

e coletivas dos professores, o ritmo e a eficácia da implementação dos projetos de 

estabelecimento. (PERRENOUD, 2002, p.56)  

 

Quantos princípios valiosos e ao mesmo tempo simples no sentido de colocá-los em 

prática no dia a dia da escola, que irão favorecer um clima favorável a aprendizagem dos nossos 

alunos.  

E paralelamente segue os princípios da Neurociência aplicada à educação; segundo 

Espinosa (2008, p.205). 

 

● Estudantes aprendem melhor quando são altamente motivados; 

●  Estresse impacta aprendizado; 

●  Ansiedade bloqueia oportunidades de aprendizado;  

●  Estado depressivos podem impedir aprendizagem;  

●  O tom de voz de outras pessoas é rapidamente julgado no cérebro como 
ameaçador ou não-ameaçador;  

●  As faces das pessoas são julgadas quase que instantaneamente;  

●  Feedback é importante para o aprendizado;  

●  Emoções tem o papel chave no aprendizado; 

●  Movimento podem potencializar as oportunidades de aprendizado;  

●  Nutrição impacta o aprendizado; 

● Sono impacta consolidação de memória; 

● Estilos de aprendizado (preferências cognitivas) são definidas a estrutura única 

do cérebro de cada indivíduo;  

● Diferenciação nas práticas de sala de aula são justificadas pelas diferentes 

inteligências dos alunos. (ESPINOSA, 2008, p.205).  

 

Ou seja, o aluno não depende apenas de um cognitivo preservado e de um professor 

que tenha um vasto currículo acadêmico para ter sucesso na aprendizagem! Tudo isso se faz 

necessário e irá contribuir, caso exista primeiro uma aproximação emocional com esse 

professor, que precisa ter um tom de voz agradável, o que irá inibir os níveis de ansiedade e 

estresse relacionados ao ensino. Só então, o aluno se sentirá motivado a utilizar seu cérebro para 

aprender com um professor que está extremamente qualificado. 

É claro que não defenderemos aqui um professor com super poderes e nem muito menos 

uma visão restrita, como se todo o sucesso ou insucesso do aluno estivesse ligado ao professor! 

Sabemos que existem sim, diversos fatores que influenciam nesse processo de ensino e 

aprendizagem, sendo que, muitos ou a maioria deles estão muito além do alcance do professor 

solucionar. A questão discutida aqui é que além desses diversos fatores, os professores não 

podem se dar ao luxo de se tornarem mais um fator que irá influenciar negativamente na vida 

do aluno! E tem sim, o poder de amenizar esses fatores sendo um professor consciente de que 

pode ajudar seus alunos a aprender ao criar um ambiente favorável em sua sala de aula, e isso 

está em suas mãos!  
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Segundo Rotta (2006, p.18) “O professor com conhecimento de neurociências é mais 

consciente em relação às limitações e potencialidades dos alunos e sabe como aproveitá-las de 

modo positivo.” 

Ao analisar os princípios, começamos a perceber o quanto eles se entrelaçam e se constituem 

uma teia, onde o aluno estará envolvido com o seu desenvolvimento de forma ativa, uma vez 

que o professor muda o seu foco em direção ao que realmente o seu aluno será capaz. 

O autor também nos esclarece quanto a necessidade de se conhecer as estruturas e o 

desenvolvimento mental: 

 O avanço das neurociências, em especial da neurologia, é de suma importância para 

o entendimento das funções corticais superiores envolvidos no processo da 

aprendizagem. Sabe-se que o indivíduo aprende por meio de modificações funcionais 

do SNC, principalmente nas áreas de linguagem, das gnosias, das praxias, da atenção 

e da memória. Para que o processo de aprendizagem se estabeleça corretamente, é 
necessário que as interligações entre as diversas áreas corticais e delas com outros 

níveis do SNC sejam efetivas. (ROTTA, 2006, p. 18)  

Justifica-se um aprofundamento nos estudos da Neurociência, uma vez que: “A 

Neurociência da Aprendizagem é o estudo de como o cérebro trabalha com as memórias, como 

elas se consolidam, como se dá o acesso as informações e como elas são armazenadas.” 

(MIETTO, 2011, p.12). 

  Apesar da existência da Neurociência aplicada em educação, a mesma surge com uma 

série de ideias, teorias a serem testadas. Ou seja, a Neurociência apresenta alguns princípios que 

irão ser desenvolvidos em sala de aula com base nos estudos do desenvolvimento cerebral. 

Sendo assim, não iremos encontrar nenhuma metodologia proposta para ser utilizada em sala 

de aula. Cabendo ao professor então, se apropriar desses princípios e desenvolver sua 

metodologia e práticas pedagógicas conforme a sua realidade. 

Uma vez tendo como princípio que o cérebro é moldável pelos estímulos internos e 

externos, o professor poderá criar estratégias para motivar seus alunos de forma mais eficiente 

de acordo com a formatação de cada cérebro. Conforme nos explica Scorza (2002, p.3). In: 

Oliveira: 

 Na Educação, este conhecimento tem provocado discussões e reavaliação 

pedagógica. Sabendo que o cérebro é uma estrutura moldável pelos estímulos 

ambientais e que nele ocorre o aprender e o lembrar do aluno, é essencial conhecer 

seu funcionamento para ajudar o aluno a aprender. Não é, pois, suficiente para quem 

educa conhecer como ocorre o impute o output do conhecimento no processo 
ensino/aprendizagem, mas também é necessário conhecer a “central de 

processamento” deste conhecimento, o cérebro. Não é satisfatório saber como ensinar, 

como avaliar o que foi ensinado; faz-se necessário apresentar o conhecimento num 

formato que o cérebro aprenda melhor. (OLIVEIRA, 2002, p.3)  

 

Vamos percebendo que ensinar não se trata apenas de boa vontade, mas sim de 

conhecimento de como esse cérebro aprende, só assim teremos sucesso como educadores. 
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Para Joenk (2002, p.3) “Estudos em neurociências demonstram como o cérebro humano 

é capaz de gerar novas células. Existe um sincronismo entre o cérebro em desenvolvimento e o 

que modela seu crescimento de maturação.”  E destaca a ação da plasticidade cerebral:  

Diante das imensas possibilidades de realização do ser humano, essa plasticidade é 

essencial: o cérebro pode servir a novas funções criadas pela cultura na história do ser 

humano, sem que sejam necessárias transformações na estrutura do órgão físico. O 

funcionamento cerebral é moldado tanto ao longo da história da espécie como no 

desenvolvimento individual, isto é, a estrutura e o funcionamento do cérebro não são 
inatos, fixos e imutáveis, mas passam por mudanças no decorrer do desenvolvimento 

do indivíduo devido à interação do ser humano com o meio físico e social. (JOENK, 

2002, p.3) 

 

Ou seja, a teoria de que inteligência ou a falta dela é hereditária, cai por terra, uma vez 

que o cérebro do indivíduo é extremamente mutável.  A aprendizagem tem muito mais a ver 

com os estímulos cerebrais que o indivíduo recebe do que qualquer estrutura fisiológica. É por 

isso que estudos comprovam que mesmo crianças que nascem com alguma anomalia ou 

transtornos cerebrais podem aprender, se forem devidamente estimuladas precocemente. 

Quanto mais estímulos, mais aprendizagem! 

  Percebe-se que o professor pode conhecer e dominar diversos métodos de alfabetização, 

mas se ele desconhece como o cérebro do seu aluno funciona, ele não alcançará o êxito 

esperado. Mesmo porque a maioria dos métodos de alfabetização não levam em consideração a 

forma que o aluno aprende. 

O professor do século 21 precisa ser um especialista no desenvolvimento humano, 

principalmente das funções cerebrais para obter os melhores resultados em ensinar uma criança. 

Conforme Oliveira (2002): 

Ao desenvolver uma teoria que nos remete a compreensão dos processos de interação 

da atividade humana, funções mentais superiores, mediação simbólica e elaboração 

conceitual. Estas ideias estão relacionadas a sistemas múltiplos de inteligência, 

sistemas múltiplos de memória e múltiplas funções executivas. (OLIVEIRA 2002, 

p.6)  

 

 Joenk (2002, p. 4) nos explica, como Vygotsky abre as portas para a pesquisa da mente 

humana mostrando uma perspectiva que sempre se amplia. Das primeiras pesquisas até os seus 

desdobramentos realizados por seus seguidores nos levam a uma compreensão do ser humano 

e do seu mundo. “Um pensador complexo que percebeu o ponto a ser movido, que movimenta 

todo restante em seu entorno.” 

Entender os aspectos biológicos relacionados com a aprendizagem, as habilidades e 

deficiências de cada indivíduo ajudam educadores e pais na tarefa de educar. Elaborar 

ações educativas com base no conhecimento da neurociência é dispor de ferramentas 

capazes de analisar o percurso da aprendizagem para que se alcance o potencial 

individual de desenvolvimento e aprendizagem. (JOENK, 2002, p.4).  
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Um outro fator muito importante é a afetividade. Não evoluímos somente 

cognitivamente, mas as relações afetivas também se desenvolvem e tornam um clima favorável 

para a aprendizagem cognitiva. Ou seja, o uso de gatilhos mentais irá desencadear o interesse 

dos alunos. Quanto mais eu ativo essa capacidade mais me desenvolvo. Quanto mais 

combinações os neurônios conseguem fazer, mais desenvolvimento de inúmeras capacidades. 

Se o cérebro aprende através do que é significativo, nossas aulas precisam levar em 

conta os interesses dos alunos, para desenvolver a aprendizagem. Por meio de sensações, 

emoções e ludicidade. Estimulando assim os hormônios do prazer. Se a aprendizagem está 

associada a algo prazeroso, esse cérebro aprende mais e melhor. Afinal, quem não deseja o que 

lhe proporciona prazer? 

Foi exatamente essa ideia que motivou a realização do presente estudo. E o mais 

importante é que já se iniciou a caminhada e quem sabe, um dia descobriremos a ‘fórmula do 

aprender’, e o principal, a fórmula de como manter viva essa aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar essas considerações, como educadores podemos perceber que embora os 

termos utilizados pela Neurociência sejam recentes, os princípios apresentados tem sido 

trabalhados nos cursos de formação com fundamentação teórica os grandes clássicos em 

educação como: Vygotsky, Paulo freire, Piaget, Wallon, Perrenoud, entre outros. Sabemos que 

embora recente como ciência aplicada à educação, a Neurociência vem reunindo princípios 

educacionais tendo como base o desenvolvimento cerebral.   

Felizmente não estamos tão distantes de uma prática transformadora e que considere a 

importância do ser humano como sendo único e tendo o seu desenvolvimento sendo respeitado 

pelos educadores. Que a propósito, tem como principal objetivo criar estratégias que irão 

estimular o cérebro de cada indivíduo ao seu pleno desenvolvimento. Que bom perceber que 

atualmente as escolas de formação de professores têm como proposta formar os educadores 

com essa nova visão em relação ao aluno como um ser individual e autor de seu próprio 

conhecimento. 

Sabemos que esse caminho ainda é longo, pois a distância entre a teoria e prática ainda 

é grande quando se trata dos resultados em nossa educação brasileira. No entanto, quando 

olhamos para trás e percebemos o caminho que já percorremos, de certo nos servirá de estímulos 

para seguir em frente, em busca de novas estratégias, uma vez que o cérebro humano ainda se 
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constitui em um mistério para os cientistas que se desdobram em buscar respostas 

principalmente nos aspectos da aprendizagem. 

Caberá aos educadores uma busca inesgotável no que se diz respeito aos aspectos 

teóricos, e aos poucos irem adequando esse conhecimento em sua prática de forma que essa 

práxis se torne cada vez mais eficaz e que não seja pela deficiência da formação do educador 

que milhares de crianças continuem sem conseguir aprender. 

  O desenvolvimento humano é complexo, e diversos fatores contribuem para o fracasso 

escolar. (aspectos físicos, mentais, emocionais, psicológico, sociais...). O que nós educadores 

não podemos admitir é que se continue colocando a culpa do fracasso escolar nos fatores sociais 

e familiares do aluno, e nos acovardando profissionalmente por trás desses fatores como se a 

formação educacional não fosse o suficiente para ajudar o aluno a se superar e a seguir em 

frente. 

Infelizmente, muitos alunos estão totalmente desacreditados de seus potencias, se 

tornando vítimas de quem mais deveria auxiliá-los: família e professores. O primeiro desafio 

do professor será desconstruir aquilo que o aluno pensa de si mesmo e ajudá-lo a se perceber 

como um ser capaz. 
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RESUMO 

Desde a época de sua criação o curso de Pedagogia apresentava deficiências quanto a sua 

identidade. Não conseguia se perceber a expansão do campo de atuação deste profissional. Com 

a promulgação das novas diretrizes para o curso de Pedagogia em 2006, surgem alguns 

questionamentos como: Seria apenas mais um dos modismos que acontecem no âmbito 

educacional? Seria por acaso um caminhar mais coeso e uma estrutura que irá definitivamente 

definir a Pedagogia, dando a ela uma identidade que há tanto tempo vem buscando? Será que 

ao se passar os anos se percebem que a Pedagogia se restringe ao nome de um curso que na 

verdade nada mais tem a ver com seus ideais e propósitos de quando surgiu e mantidos por tanto 

tempo? Afinal, qual será o futuro do curso de Pedagogia? Estaria entrando em extinção, como 

acontece com diversas outras profissões no mercado capitalista? Quais seriam os ideais por trás 

de tantas mudanças? A quem interessaria a extinção desse profissional? E que profissional é 

esse que em meio a tantas incumbências, ao mesmo tempo acaba se sentido facilmente 

substituído por qualquer outro? 

Palavras-chave: Pedagogia. Identidade. Habilitações. Profissionais. Legislações. 

 

ABSTRACT 

Since the time of its creation the Pedagogy course featured deficiencies regarding his identity. 

Couldn't realize the expansion of the field of professional. With the promulgation of new 

guidelines for the course of Pedagogy in 2006, arise some questions as: would be just one more 

of fads that happen within educational? It would be by chance a walk more cohesive and a 

structure that will definitely set the pedagogy, giving it an identity that has been seeking for so 

long? Is that when you pass the years realize that pedagogy is restricted to the name of a course 

that in fact nothing else has to do with his ideals and purposes of when surfaced and maintained 

for so long? After all, what will the future of the course of Pedagogy? Would be going into 

extinction, as with many other professions in the capitalist market? What are the ideals behind 

so many changes? Who want the extinction of this professional? And that this is professional. 

Key-words: Pedagogy. Identity. Qualifications. Professionals. Laws. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo surge de uma necessidade de conhecer os ideais por trás de tantas 

mudanças ocorridas no curso de Pedagogia ao longo de seus 70 anos de existência, 

principalmente as mudanças que ocorreram com a resolução promulgada em 2006. 

Dada à complexidade e extensão dos questionamentos, será  necessário desvendar os 

caminhos que já foram percorridos pelo curso de Pedagogia desde sua criação em 1939 até 

a  resolução de 2006 que trouxe mudanças passíveis de considerações por aqueles que estão 

diretamente ligados a Pedagogia, quer por estar realizando o atual curso, quer por ter se formado 
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há pouco tempo ou por já atuar na área por algum tempo e se sentir ameaçado enquanto 

profissional pelas mudanças ocorridas. 

Portanto, para que esse estudo se processasse de forma clara, alguns objetivos foram 

definidos em torno de uma análise dos diversos momentos do curso de Pedagogia no Brasil, 

tentando pontuar os avanços e retrocessos a partir de cada nova legislação; uma busca por 

definições claras com respeito ao curso de Pedagogia enquanto formador de professores. E a 

partir daí identificar quais as finalidades do curso de Pedagogia na atualidade, bem como a 

problematização das habilitações destinadas aos cursos de pós-graduação. 

 Esses questionamentos poderiam se dá a partir desse novo aspecto dado ao curso de 

Pedagogia com respeito a se restringir a formação de professores, então valerá a pena um 

esforço de pesquisa no intuito de entender melhor o porquê dessa mudança. 

 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia aplicam-se à formação 

inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em outras áreas 

nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. (CNE/CP Nº 1 de 15 de maio 
de 2006)  

 

 Existem algumas hipóteses que longe estão de serem comprovadas, mas que poderão 

nortear o caminho de busca para compreender  por exemplo:  O curso Normal de nível médio 

que há muito tempo não vem atendendo as demandas educacionais; podemos pensar também 

na tentativa frustrada de solucionar o problema do curso Normal com a implementação do 

Normal Superior; pode ser também que os descaminhos vividos pelo curso de Pedagogia e sua 

perda de identidade tenha forçado algumas mudanças, mudanças essas cobradas pelos próprios 

educadores de diferentes esferas. 

 Vimos também surgir uma LDB, alvo de muitas críticas, por aparecerem muitos artigos 

dignos de interpretações com dubiedades, com certas aberturas, onde se esperava uma definição 

mais exata, provocando más interpretações e emendas extraordinárias na tentativa de desfazer 

maus entendidos; o que podemos ver com respeito às habilitações que tiveram aberturas para 

continuarem na graduação e ao mesmo tempo podendo ser oferecidas na pós-graduação. 

Embora os caminhos da educação seguem a passos lentos, existe uma cobrança política que 

envolve muitos interesses de organizações mundiais o que força uma adequação educacional. 

Ao perceber que a qualidade do ensino está diretamente ligada a formação dos 

educadores, a cobrança para que esses educadores avancem em seus níveis acadêmicos se dá 

de uma forma bem ampla; outro aspecto seria a tentativa de unificar a linguagem dos 

profissionais da educação, ao definir a docência como base, para só então se especializar em 
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áreas técnicas; evitando quem sabe o distanciamento que existe hoje na escola entre os que 

pensam educação (técnicos) e os que fazem educação (professores). 

Na tentativa de compreender o explícito e o implícito, bem como os ideais que estão por 

trás das determinações legais. Somos conhecedores que um poder político rege a educação, e 

que nada se faz sem uma intenção, ou seja, não há neutralidade em nenhum desses momentos 

vividos pela Pedagogia em seus 70 anos de existência. Iremos propor um diálogo com alguns 

autores que vem se destacando nesse assunto, a fim de um aprofundamento de estudos e um 

trabalho mais assertivo, uma vez que compreender leis não é uma das tarefas mais simples no 

que se refere à pesquisa científica. No entanto, faz-se necessário compreender um pouco mais 

sobre o que está por trás das políticas públicas educacionais, e como elas interferem diretamente 

no trabalho do cotidiano escolar.  

 

DESENVOLVIMENTO 

A crise de identidade do Curso de Pedagogia estava tão intensa que segundo Brzezinski 

(2008) deixa de ser um problema apenas no âmbito educacional, tomando proporções 

abrangentes, conforme afirma: 

“A crise de identidade do curso de pedagogia insere-se na realidade cultural brasileira na sua 

totalidade, como parte de um processo, e, em sua historicidade, como uma problemática geral 

e abrangente”. (BRZEZINSKI ,2008, p.17) 

Podemos dizer que a autora enfatiza a crise do curso de pedagogia como sendo alvo ora 

de descaso político, ora de interesses imediatos por trás de algumas supostas concessões. 

Saviani (2008), remonta um histórico desde a antiguidade, buscando a valorização dada 

à pedagogia por Comenius, Bacon, Herbart, Durkheim entre outros e afirmam sua posição 

positiva em relação à pedagogia: “Ao longo de vários séculos, a pedagogia construiu uma rica 

tradição teórica e científica sobre a prática educativa”.  

Ainda em defesa da pedagogia Saviani cita Genovesi (1999, p. 79) “A pedagogia como 

ciência autônoma, com uma linguagem própria que se expressa segundo um método e fins 

próprios, gerando um corpo de conhecimentos que, baseados em experimentações e técnicas 

lhe permitem construir modelos educativos.” Essas citações derrubam as argumentações que 

supostamente justificariam a extinção do curso de Pedagogia por falta de conteúdo próprio! 

Acredito que mais importante que levantar suspeitas quanto as intenções implícitas em 

alterar o curso de Pedagogia, será a busca pela reflexão quanto a valorização da Pedagogia no 

contexto educacional. 

 Desde seu início já existia conflitos quanto à real necessidade e campo de atuação do curso 

de Pedagogia.  De acordo com que esses conflitos eram direcionados na tentativa de chegar a 
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um denominador comum, foram sendo promulgadas diversas leis que ora, dava ao curso uma 

formatação científica, ora o fracionava em diversos campos, e até mesmo chegando ao ponto 

de surgirem propostas para substituí-lo. 

Veremos então, a luta entre duas principais correntes opostas, sendo que enquanto uma tenta 

reformular e valorizar o curso, a outra aposta em sua extinção, justificando-se pela incapacidade 

do curso de Pedagogia em atender as múltiplas funções educacionais impostas sobre si. 

A cada nova legislação, o curso adquire então uma nova organização, sofrendo assim 

diferentes momentos, como: ênfase na teoria X ênfase na prática; bacharelado X licenciatura; 

habilitações X formação docente. 

Esses avanços e retrocessos vivenciados pelo curso de Pedagogia levam os pesquisadores 

no ramo a concluir que o curso sofre uma crise de identidade desde seu nascimento e ao longo 

desses 70 anos de existência, não conseguiu se estabilizar enquanto um ramo da Ciência. Fato 

esse demonstrado pela sua falta de prestígio pela sociedade, principalmente a acadêmica que se 

relaciona com a Pedagogia como se ela fosse um “entrave” para as demais licenciaturas. 

No início do século XX alguns movimentos, provocavam mudanças na educação, 

especialmente o movimento dos Pioneiros da Escola Nova, que lutavam pela educação e pela 

implantação de universidades no Brasil. O movimento escolanovista rompeu com o período 

anterior, impulsionando assim a profissionalização dos professores. 

Neste contexto com a criação da Faculdade de Filosofia e Letras, é criado o curso de 

Pedagogia. Como os demais cursos das Faculdades de Filosofia Ciências e Letras, seu primeiro 

objetivo era formar professores para o ensino secundário.  

Do final do século XIX até 1930, no Brasil, os professores eram formados pela Escola 

Normal. Na década de 1930 a Escola Normal vai sendo substituída pelos Institutos de Educação 

nos quais, a formação do professor primário se dava em dois anos contendo tanto as disciplinas 

tradicionalmente conhecidas como Fundamentos quanto as Metodologias de Ensino. O Instituto 

de Educação oferecia também cursos de especialização, aperfeiçoamento, extensão e 

extraordinários. 

O curso desde seu início formava bacharéis e licenciados em Pedagogia, sendo os 3 anos 

dedicados às disciplinas de conteúdo, ou seja, para os próprios fundamentos da educação. O 

curso de Didática, no 4º ano, destinado a todos os cursos de licenciatura, contava com as 

seguintes disciplinas: Didática Geral, Didática Especial, Psicologia Educacional, 

Administração Escolar, Fundamentos Biológicos da Educação, Fundamentos Sociológicos da 

Educação. Ao bacharel em Pedagogia bastava cursar as duas primeiras, pois o restante já estava 

contemplado no curso. 
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O bacharel em Pedagogia era preparado para ocupar cargos técnicos da educação, 

enquanto o licenciado era destinado à docência. Aparentemente havia uma separação entre as 

disciplinas do bacharelado e as da licenciatura, provocando assim uma separação, como se os 

dois não fossem dependentes um do outro, sendo que o curso de Didática foi reduzido à forma 

de ensinar a se dar aulas.  

O período de 1960-1964 foi marcado pelo tecnicismo e a necessidade de se formar para 

o mercado capitalista, entre eles os profissionais da educação, atendendo ao apelo 

desenvolvimentista da época, visando dinamizar a economia do país, sendo essa etapa 

caracterizada como: “A etapa do capitalismo brasileiro dedicada aos investimentos em 

educação alicerçados no ideário tecnicista”.  Brzezinski, (1996, p. 58). A educação passou a ser 

o principal instrumento de aceleração do desenvolvimento econômico do país e também de 

progresso social. 

Com a escola atendendo a necessidade do mercado capitalista, tornou-se necessário 

algumas mudanças no currículo, sendo estruturado para uma base comum de estudos, e ao 

especialista oferecia a habilitação específica para os conjuntos de tarefas. Outro impacto que o 

parecer provocou, foi o “inchaço” do curso, por conta da diversidade de especialidades ofertada. 

Segundo Silva (1999), o parecer n. 252/69 contribuiu para a deterioração do curso, preço, 

segundo a autora, que se pagou por uma definição no campo de trabalho do pedagogo. O que 

era para ser uma solução, acabou criando um novo problema, o pedagogo continuou a ter 

problemas no mercado de trabalho, pois esse agora não dava conta de absorver tantos 

profissionais especialistas formados pelo curso de Pedagogia.  

 Segundo Brzezinski (1996), a palavra habilitações ainda não existia no dicionário 

pedagógico, mas sim nas escolas, como, por exemplo, coordenação pedagógica, inspeção 

escolar, a orientação educacional e a realização de trabalhos burocráticos. O que demonstra que 

o trabalho pedagógico fora de sala de aula já existia antes do surgimento da certificação da 

função. Nóvoa (1995, p.19) no que diz respeito à formação docente como sendo um trabalho 

que se efetua coletivamente em torno de ideais comuns, afirma:  

 

A profissão docente exerce-se a partir da adesão coletiva (implícita ou explícita) a um 

conjunto de normas e de valores. No princípio do século XX, este “fundo comum” é 

alimentado pela crença generalizada nas potencialidades da escola e na sua expansão 
ao conjunto da sociedade. Os protagonistas deste desígnio são os professores, que vão 

ser investidos de um importante poder simbólico. A escola e a instrução encarnam o 

progresso: os professores são os seus agentes. A época de glória do modelo escolar 

também é o período de ouro da profissão docente (NÓVOA, 1995, p. 19).  
 

Dada a complexidade do texto podemos compreender que a despeito da atividade 

realizada no âmbito escolar, todos os protagonistas fazem parte da docência. Talvez a maior 
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perda nas habilitações não tenha sido a divisão do trabalho, mas sim, a divisão das forças para 

lutar em prol de um bem comum: A educação. 

Saviani (2008) faz uma citação interessante, ao dar sua opinião sobre a indicação 

proposta acima: 

Por que você tem que condicionar a formação do educador, do especialista a exercício 

profissional prévio se nenhuma carreira exige isso? Para um jovem ser engenheiro 

primeiro ele tem que fazer construções e depois fazer o curso? Eu dizia: Assim como 

você encontra jovens querendo seguir a carreira de médico, de advogado, dentista, 

enfermeiro, entre outras, você tem também jovens interessados em aprofundar estudos 
no campo da educação, querendo ser educador, ser professor naquele sentido forte da 

palavra, não apenas de transmissor do conhecimento. Então, por que no caso dos 

jovens interessados em estudar educação terei que dizer: “você quer ser educador? 

Tudo bem, mas primeiro você vai estudar física, matemática ou qualquer outra matéria 

dos currículos escolares para se tornar professor, ficar dois anos lecionando e depois 

você volta aqui, na Faculdade de Educação”. Não. Não concordo com esse 

encaminhamento. (SAVIANI, 2008, entrevista perspectiva)  

 

Com essa citação de Saviani podemos perceber que não somente ele, mas diversos 

autores se esforçaram para uma mobilização a favor do curso de Pedagogia, que cada vez mais 

vinha se declinando enquanto ciência da educação. 

A ideia central, que permanece em pauta até hoje, defende que os diversos cursos de 

formação dos profissionais da educação sejam organizados a partir de um núcleo comum para 

os diferentes níveis e modalidades de ensino. Na especialização seriam preparados os 

profissionais para o campo não docente, tanto para os espaços escolares quanto para os não 

escolares. Assim, a formação do especialista se daria na pós-graduação, na qual seriam 

formados os pesquisadores e/ou os educadores. Toda a proposta é pautada no sentido de 

superação da concepção tecnicista. Segundo Brzezinski (1996): 

 

Os educadores passaram a partir da década de 80 a escrever sua própria história, não 

só pelo diálogo, mas também pelos conflitos, constituindo não apenas movimentos ou 

organizações, mas movimentos sociais que caminhavam rumo a “redemocratização”, 

de resistência ao autoritarismo imposto pela ditadura militar. (BRZEZINSKI, 1996)  

 

A questão então é qual o tipo de autoritarismo vamos combater: Aquele que impõe as 

diversas habilitações em nome de um avanço tecnicista; ou aquele que elimina todas as 

habilitações e nos impõe a obrigação de uma pós-graduação para adquiri-las? 

  Para Libâneo (2005, p.3), “A docência é uma modalidade de atividade pedagógica, de 

modo que a formação pedagógica é o suporte, a base, da docência, não o inverso”. 

 Para Freitas (2006), “A docência é a base da formação do pedagogo e deve ser a de 

todos os profissionais da educação”. Indo ao encontro dessa concepção Marcelo Soares P. Silva 

(presidente do FORUMDIR) declara que: 
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A docência é a base da formação a ser desenvolvida nesse curso, assim como nas 

demais licenciaturas, não se admite mais reduzi-la a um conjunto de métodos e 

técnicas de ensino tomados de forma ahistórica, neutra, descontextualizada, mas sim 

à docência considerada enquanto trabalho e processo pedagógico que se realiza na 

práxis social, ainda que se contemple e considere os procedimentos 

didáticopedagógicos constitutivos dos processos de ensino. (FORUMDIR, 2006, p. 
20)  

 

Tantas mudanças foram efetuadas no curso de Pedagogia, porém a questão da 

identidade, tanto do curso, quanto do pedagogo continua mais duvidosa do que nunca. Com a 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1996, esta questão voltou à tona, ao serem 

introduzidos novos indicadores, que visava a formação de profissionais para educação básica.  

A proposta de reformulação do curso de Pedagogia se caracterizou por flexibilidade e 

diversidade de formas didáticas para organização de conteúdos, que se constituíram em 

princípios para estruturação dos cursos, tendo é claro a docência como base comum. Já no que 

diz respeito aos Institutos Superiores, as discussões geraram a resolução CP/CNE n. 1, de 

30/09/99, expressando o entendimento de parte da Câmara de Educação Superior (CES), que 

tenderia pela retirada a formação de professores do curso de Pedagogia. 

 A situação, que foi criada pelo parecer CES 970, aprovado em 09/11/99, retira do curso 

de Pedagogia a possibilidade formar docentes para séries iniciais do ensino fundamental e para 

educação infantil em função do entendimento equivocado dos dispositivos da legislação e de 

um erro na interpretação da lei nos artigos 62, 63 e 64.  

As manifestações contrárias foram intensas, pois o Governo de Fernando Henrique 

Cardoso, tendo como base a LDB no artigo 62, através do decreto 3276/99, para socorrer a 

CES/CNE, acaba com a formação de professores para Educação Infantil e para séries iniciais 

no curso de Pedagogia.  Criando assim uma polêmica ainda maior em torno do curso de 

Pedagogia. A pergunta que se fazia era: Como pode o curso de Pedagogia formar professores 

para o curso Normal e ao mesmo tempo esse profissional não poder exercer a função docente 

nas modalidades em que são os próprios formadores de docentes? O que se tornou um 

verdadeiro paradoxo na formação do pedagogo. 

A LDB/96, contrariando o que vinha ocorrendo desde 1980 no interior de amplo 

movimento pela reformulação dos Cursos de Pedagogia e licenciatura, no qual se estabeleceu o 

princípio da “docência como a base da identidade profissional de todos os profissionais da 

educação.” (Silva, 2003, p.68), determinou a criação dos Institutos Superiores de Educação, ao 

dispor no artigo 63: 

Os Institutos Superiores de Educação manterão: 

I – Cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso 

normal superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as 

primeiras séries do ensino fundamental; 

II – Programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação 

superior que queiram se dedicar à educação básica; 
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III-Programas de educação continuada para os profissionais da educação dos diversos 

níveis. (Brasil, 1996)  

 

Ao longo de seus 70 anos de existência o curso de Pedagogia passou por diversas 

legislações, entre portarias, diretrizes e a atual LDB, que o modificam, ora proporcionando 

alguns avanços, ora retrocessos. Iremos então fazer uma breve retrospectiva sobre as principais 

leis que influenciam a trajetória do curso de Pedagogia no Brasil. 

 

LEI 5540/68 - REFORMA UNIVERSITÁRIA 

 

Segundo Scheibe e Aguiar (1999), a Lei 5540/68 legitimou o curso de Pedagogia em 

licenciatura, haja vista os egressos estarem habilitados a ministrarem aulas no curso normal. 

Outra mudança relevante, segundo o Parecer 252/69 foi a inserção da Didática no curso de 

Pedagogia, todavia esta formação destinava-se ao técnico/bacharelado. No Brasil, sancionada a 

Lei nº 5692/71, novas alterações integraram a educação. Pois o MEC e o CFE articularam novas 

medidas, que regulamentavam a formação do professor e do Pedagogo para desempenharem 

suas funções na organização escolar de 1º e 2º graus. O CFE aprovou entre 1973 e 1976 alguns 

preceitos que consolidaram a coesão das Áreas. 

 

LDB 5692/71 

O curso de pedagogia passou então a ser predominantemente formador dos denominados 

“especialistas em educação” (supervisor escolar, orientador educacional, administrador escolar, 

inspetor escolar, etc.), continuando a ofertar, agora na forma de habilitação, a licenciatura 

“Ensino das disciplinas pedagógicas e atividades práticas dos cursos normais”, com 

possibilidade ainda de uma formação alternativa para a docência nos primeiros anos do Ensino 

Fundamental. 

Não obstante, Pimenta (2002) assevera que a lei 5692/71 instrumentalizou a ideologia 

da ditadura militar. Essa Lei não implantou as urgências da educação, que seriam: “consolidar 

o processo de ampliação quantitativa da escolarização básica e iniciar sua melhoria qualitativa.” 

(PIMENTA, 2002, p.56). Nessa perspectiva, Pimenta (2002) ainda afirma que:  

A Lei 5692/71 possibilitou um profundo estrago na formação de professores primários 

acabou de desmontar um ensino que vinha precário e não acenou com nenhuma 

possibilidade de melhoria real. As pesquisas realizadas após alguns anos de 

implantação dessa lei não apontam nenhum avanço na formação de professores. 

(PIMENTA, 2002, p. 57)  
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 No Brasil, o final da década de 1970 e a de 1980, foi caracterizada pela 

redemocratização do ensino. Nesse período, emergiram ideias socialistas, de cunho marxista. 

Educadores apoiados nos teóricos Louis Althusser, Jean-Claude Passeron e Pierre Bourdieu 

desenvolveram reflexões relativas à função do Estado. A ideologia do regime militar ofuscou o 

trabalho docente, bem como a luta das classes sociais, pressupostos que fortaleceram a ruptura 

com os padrões de ensino democrático e popular. 

LDB 9394/96 

 

 A LDB 9394/96 estabelece mudanças na profissionalização, além de exigir o nível 

superior para a docência. Dessa forma, o curso Normal de nível médio perde a especificidade 

como formação o que modifica o seu estatuto. O artigo 63, regulamentado pela Resolução 

01/99, implementou os Institutos Superiores de Educação, responsáveis pela manutenção dos 

cursos profissionalizantes. 

Essa lei incentivou a formação do professor em nível superior, em virtude do artigo 87 

em seu parágrafo 4º que diz: “Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos 

professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço.” (LDB, Lei 

nº 9394/96, art. 87, § 4º) Assim, muitos professores temerosos de serem exonerados, buscaram 

a habilitação necessária. 

 

CNE/CP n.1/2006 

 

Em 21 de fevereiro de 2006, o parecer CNE/CP n.3/2006, decide pela manutenção dos 

cursos de Pedagogia, no qual assegura a formação docente contemplada na LDB. Enfim, em 15 

de maio de 2006 estabelecia-se a Resolução CNE/CP n.1, conforme o texto: “O curso de 

Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de professores para exercer funções de 

magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 

Ensino Médio, na modalidade Normal, [...]” (CNE/CP n.1/2006, art.4º). Essa resolução está em 

vigor até hoje. 

No caso da docência, compreende a Educação Básica (Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio). Conquanto os eixos estejam claros, o documento final das DCNP 

se caracteriza por uma grande imprecisão, em especial, de conceitos como, por exemplo, 

“Pedagogia” e “docência”. Considerada esta como base da formação, ora parece ser a base, ora 

a identidade profissional, ora a própria ação docente.  
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Marin e Saviani (2007, p. 14) assinalam que “O exame, embora sucinto, das diretrizes 

curriculares nacionais revela uma situação paradoxal: o documento é, ao mesmo tempo, 

extremamente restrito e demasiadamente extensivo; é restrito no essencial e excessivo no 

acessório”.  

Iremos realizar uma breve análise da resolução na tentativa de compreender melhor suas 

intenções, uma vez que será impossível oferecer uma formação aprofundada para um conjunto 

tão extenso de atribuições. O artigo 2º define seu âmbito de formação: 

Formação inicial para o exercício da docência na Educação Infantil e nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, e em 

cursos de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, bem como em 

outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. (BRASIL, 2006b, 

p. 1)  

 

Conforme explicitado, o curso de Pedagogia foi reduzido a uma licenciatura que formará 

docentes para atuarem na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.  

 O curso também forma docentes para o Ensino Médio na modalidade Normal e 

Educação Profissional voltado para a educação. Fato esse que demonstra um paradoxo, uma 

vez que existe um prazo para o curso Normal no Ensino Médio ser extinto, o que justificaria 

uma habilitação para docência nessa área? 

Então, na tentativa de dizer que a Pedagogia não perdeu tanto prestígio, busca-se uma 

abrangência para o termo docência. No artigo 2º, § 1º, a docência deixa de ser prática docente 

em sala de aula e assume dimensão mais abrangente: 

Compreende-se a docência como ação educativa e processo pedagógico metódico e 

intencional, construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais 

influenciam conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia, desenvolvendo-se na 

articulação entre conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos 

inerentes a processos de aprendizagem, de socialização e de construção do 

conhecimento, no âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo. (BRASIL, 

2006b, p. 1)  

 

  Somos tentados a entender que essa nova dimensão do termo docência, surge para evitar 

um esvaziamento no curso, ao perceber sua redundância à docência. 

O artigo 4º da Resolução repete o artigo 2º e inclui um parágrafo único que reforça essa 

compreensão de docência “abrangente”. As atividades docentes também compreendem 

participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino, englobando: 

 

I - Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da Educação; 

II-Planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de projetos e 

experiências educativas não-escolares;  

III- produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo 

educacional, em contextos escolares e não-escolares. (BRASIL, 2006 b, p. 2)  
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Se por um lado se restringiu demais o curso de Pedagogia – na prática; na teoria tornou-

se extenso até demais, desconsiderando o tempo de formação do pedagogo, e diversos outros 

fatores envolvidos para se ter uma formação teórica tão abrangente. 

Se a justificativa fosse o tempo e o preparo do pedagogo na graduação, tudo bem, caso 

não tivesse sido criada uma lista extensa das atribuições do pedagogo na tentativa de desviar a 

atenção da real atuação do novo perfil do pedagogo. 

Discutindo as DCNCP, Libâneo e Pimenta (2002, p. 22) “[...] a pedagogia tende a 

reduzir-se à prática do ensino.”  

Na verdade, a impressão que se dá é que para não “comprar a briga” com a extinção do 

curso de pedagogia, resolveram manter a nomenclatura, alterando, portanto, o seu conteúdo, ou 

seja, reduzindo-o ao Normal Superior. 

 

Art. 4º: O curso de licenciatura em Pedagogia destina-se a formação de professores 
para exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de Educação 

Profissional na área de serviços e apoio escolar em outras áreas nas quais sejam 

previstos conhecimento pedagógicos. (CNE/CP Nº1, 2006)  

 

A verdade é que como o Normal Superior não “vingou” e a Pedagogia sofria por falta 

de prestígios pela comunidade acadêmica, podemos dizer que foi um clima ideal. 

 A Pedagogia enquanto ciência da Educação, mais uma vez fica em desvantagem, pois 

cada vez mais irá perdendo suas características, passando a ser visto como um curso de 

formação docente. 

 Se formos analisar o número de ingressos nos cursos de Pedagogia em várias universidades, 

iremos perceber os reflexos da redundância ocorrida no curso de Pedagogia. A partir da 

resolução de 2006, a procura pelo curso tem diminuído significativamente, fazendo com que 

haja uma redução de turmas de Pedagogia, e até mesmo a não abertura de turmas, devido a 

baixa procura.  

            O professor Saviani (2008), contribui com nossa linha de raciocínio, ao comentar sobre 

as novas diretrizes para o curso de Pedagogia:  

Parece-me um caos presente nessa tese da docência como base da formação do 

educador, é uma ideia de que a educação é um processo multifacetado que consiste na 

docência. Seria melhor manter o curso de pedagogia formando o especialista em 

educação e criar um outro curso de licenciatura para formar professores de Educação 

Infantil e para os anos iniciais do Ensino Fundamental. (SAVIANI, 2008, entrevista 

perspectiva)  

 

            Outra importante contribuição para a elaboração desse trabalho foi o voto contrário ao 

Parecer do Conselheiro Roberto Bezerra: 
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Voto contrariamente à proposta de alteração do art. 14 do Projeto de Resolução, anexo 

ao Parecer CNE/CP no 5/2005, por entender que a mesma desconfigura o que tem de 

mais inovador no texto aprovado em dezembro último por este Conselho Pleno e que 

representa uma afronta às Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, em cursos de licenciatura, as quais 

foram aprovadas pelo Conselho Pleno pelo Parecer CNE/CP no 9/2001 e pela 

Resolução CNE/CP no 1/2002. 

 O preâmbulo do Projeto de Resolução, anexo ao Parecer CNE/CP no 5/2005 
claramente define que este regulamenta o art. 62 da LDB, isto é, formação de docentes 

em cursos de licenciatura para atuar na Educação Básica. O referido Parecer não 

disciplina o art. 64 da LDB, que trata da formação de outros profissionais de educação 

que não os professores. 

Ademais, para o exercício profissional dessas outras funções, de acordo com o 

parágrafo único do art. 67, “a experiência docente é pré-requisito”. 

Nesses termos, julgo muito mais adequada, para contemplar as preocupações em 

relação ao art. 64 da LDB, a supressão pura e simples do referido art. 14 do Projeto de 

Resolução anexo ao Parecer CNE/CP no 5/2005. A emenda retificativa proposta pela 

Comissão Bicameral de Formação de Professores transforma o curso de Pedagogia 

em um curso genérico e desfigurado, sem condições de contribuir efetivamente tanto 

para a valorização dos professores e da sua formação inicial quanto para o 
aprimoramento da Educação Básica no Brasil. (BEZERRA, 2007)  

 

           A partir dessas afirmações provenientes de alguém presente no conselho, podemos 

justificar a necessidade de não aceitarmos simplesmente as mudanças realizadas pelas novas 

diretrizes, mas antes de tudo, devemos buscar conhecer o que está por trás dessas alterações no 

curso de Pedagogia. Segundo Sheibe: 

Ao definir a formação de especialistas nas áreas previstas no artigo 64 da LDB, a 

proposta de resolução o faz de maneira imprecisa, invocando as exigências do artigo 

67 da mesma lei para estabelecer que formação será feita exclusivamente para 
licenciados, podendo levar à compreensão de que a mesma se dê apenas na pós-

graduação, o que fragmentaria a formação e contribuiria com a abertura de um novo 

e atraente nicho de mercado para os cursos de especialização, quase todos, hoje, nas 

mãos das IES privadas, o que significaria a privatização e a elitização da formação 

desses profissionais, em cursos de duvidosa qualidade, acessíveis apenas aos 

formandos em condições econômicas de dar continuidade à sua profissionalização. 

(SHEIBE, 2006).  

 

Fica, no entanto uma interrogação quanto aos reais interesses ao efetuarem tais 

mudanças no curso de Pedagogia, uma vez que as IES estão em sua maioria no setor privado e 

com autonomia de tomada de decisões importantes, a exemplo de manter as habilitações na 

graduação ou oferecê-las apenas na pós-graduação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Não é novidade que a educação brasileira é regida pelos interesses capitalistas, e não é 

de se duvidar que quem dita as regras é o próprio sistema capitalista que já busca seus ideais. 

Assim sendo, fica fácil concluir que o seu interesse é o lucro. Porque não exigir cada vez mais 
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a qualificação profissão e porque não exigir que essa qualificação seja de total responsabilidade 

de cada indivíduo?  Afinal, “O sol nasce para todos”. 

 A meu ver esses novos princípios da Pedagogia atende de uma só vez os ideais do 

capitalismo, à medida que se exige um nível mais elevado de formação, ao mesmo tempo em 

que surge uma explosão de cursos de especialização em todas as áreas do conhecimento. Cursos 

esses que estão em sua maioria nas mãos das IES privadas. 

A partir dessas considerações, justifica-se o porquê de não se oferecer uma habilitação 

na graduação, uma vez que se possa assegurar que essa mesma pessoa retorne para a 

especialização, e que ao invés de pagar três ou quatro anos de curso, vai pagar no mínimo um 

ano a mais, obrigatoriamente, para poder exercer a profissão. 

Acredito que o monopólio da Educação Superior estabelece as diretrizes que irão mais 

uma vez beneficiar uma pequena classe em detrimento das menos favorecidas. Sinceramente 

não creio que o objetivo precípuo das principais leis que regem o nosso país seja a favor da 

melhoria da população, assim como não creio que as atuais diretrizes do curso de Pedagogia 

tem como principal objetivo a melhoria da formação do pedagogo, nem muito menos a 

qualidade da educação, ainda que esses fatores necessitem ser revistos, a meu ver, estão como 

um pano de fundo para se conseguir atingir outros ideais implícitos na proposta. 

Os problemas educacionais no Brasil estão longe de serem resolvidos, principalmente 

quanto a valorização profissional do educador e a necessidade de uma melhor qualificação, uma 

vez que se exige a qualificação sem se dar condições para que isso ocorra.  Ao reduzir o 

pedagogo em um docente, a educação brasileira mais uma vez fica em desvantagem, ao 

demonstrar o quanto nossos governantes estão preocupados com a valorização do educador – 

quer seja ele, professor ou pedagogo – ao desempenhar suas funções dentro da escola. 

Percebe-se que a intenção não é formar o “pedagogo docente” e sim adiar as habilitações 

para a pós-graduação, atendendo aos ideais e interesses das IES, ao invés de solucionar o real 

problema da Pedagogia, que a meu ver não está relacionado às habilitações. Embora tenham 

surgido dentro de um contexto tecnicista, organiza o trabalho escolar com as especificidades de 

cada função, não sendo isso que fragmentaria o trabalho pedagógico e sim a postura de cada 

profissional.  

Ao realizar as considerações finais, gostaria de convidar todos os adeptos da Pedagogia, 

a uma reflexão crítica e mobilizadora quanto as atuais mudanças ocorridas no curso de 

Pedagogia. 

Será necessário um aprofundamento de estudos futuros, debates e mobilizações por nós 

pedagogos a fim de mostrar que escolhemos a Pedagogia porque acreditamos nela enquanto 

ciência da educação. E essa corrente de lutas não poderá ser rompida se estivermos juntos nesse 
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ideal de firmar a Pedagogia enquanto ciência indispensável, não aceitando nada menos que isso, 

na tentativa de se fazer educação de qualidade. 

Penso que um dos fatores que contribuíram para a falta de prestígio dos educadores, 

tenha sido esse comodismo, não somente em aceitar as condições vigentes, como a sua própria 

postura indiferente ao trabalho a ser realizado com qualidade, principalmente na escola pública. 

E se hoje queremos ter voz, desejamos recuperar o status perdido, precisamos então, não apenas 

brigar com as ideologias, mas que a nossa mudança de atitude seja o maior argumento a favor 

de nosso reconhecimento pela escola, comunidade e governantes. 

A verdade é que essa luta aqui apresentada está longe de acabar, a menos que nós 

pedagogos nos acovardamos, após um caminho de lutas tão intensas a fim de que a pedagogia 

não fosse extinta, cruzando os braços diante de manobras políticas. Pois é assim que vejo o caso 

da Pedagogia hoje, na tentativa de “fazer calar” os profissionais da educação, num aparente 

consenso, um tanto forçado, mantém-se um curso com uma nomenclatura, porém seu interior, 

nada tem a ver com os objetivos e ideais da Pedagogia tradicional, no sentido de se manter na 

história desde seu surgimento no Brasil em 1939. 
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RESUMO 

O presente estudo analisou o relato dos professores da sala regular e da Educação Especial, em 

relação à adaptação curricular para os alunos com deficiência intelectual.  A pesquisa, realizada 

por meio de questionários, teve como participantes 18 professores de uma diretoria de ensino 

do interior do estado de São Paulo, sendo:  8 professores da sala regular que ministraram aula 

no ensino fundamental para alunos com deficiência intelectual, 8 professores que ministraram 

aula no ensino médio para alunos com deficiência intelectual e 2 professores da Educação 

Especial. Os resultados indicaram que os professores reconheciam a importância da adaptação 

curricular no ensino dos alunos com deficiência intelectual, mas não tinham clareza quanto sua 

definição, bem como tinham dificuldades no que tange à utilização de recursos e estratégias 

adaptadas para favorecer a aprendizagem dos conteúdos propostos no currículo. Todavia, os 

dados revelaram a necessidade dos professores em compartilharem de uma visão mais ampla 

do como fazer adaptação dos conteúdos escolares. Tais dados indicaram a necessidade de 

programas direcionados à formação dos professores para atuarem na elaboração de adaptação 

curricular junto aos alunos com deficiência intelectual. 

Palavras-chave: Educação Especial. Currículo. Deficiência Intelectual. Inclusão Escolar 

 

ABSTRACT 

This study analyzes  the  report  of  the  teachers  of  the  regular  room  and  special  educatio

n,  in  relation  to  the  curriculum  adaptation  for  students  with  intellectual  disabilities.  Th

e survey, conducted through questionnaires, the participants  were 18  teachers of a  school bo

ard in  the  state  of  São  Paulo,  divided  between:  8  teachers  from  regular  class  room  wh

o  taught  in  elementary school for students with intellectual disabilities, 8 teachers ministered

 class in high school for students with intellectual disabilities and 2 teachers of special educati

on. The results indicated that teachers recognize the importance of curriculum adaptation in te

aching learners with intellectual disabilities,  but  has  no  clarity  on  the  definition  and  use  

of  resources  and  strategies  tailored  to  favor  the contents offered in  the curriculum learnin

g. However, the data revealed the  need  for  teachers  to  share  a  broader  vision  of  how  to  

adapt  learning  contents.  These data indicated the  need  for  programs  aimed  at  training  te

achers  to  work  in  the  development  of  curriculum  adaptation  with  students  with  intellec

tual  disabilities 

Keywords: Special Education. Resume. Intellectual Disabilities. School Inclusion. 
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INTRODUÇÃO 

A inclusão escolar é uma temática recorrente em nosso país, principalmente, pelo 

aumento do número de matriculas de alunos com deficiência nas escolas da rede regular de 

ensino. Desse modo, a escola deve propor ações e práticas educativas que atendam a todos os 

alunos, visando à singularidade de estilos e os ritmos de aprendizagem  de  cada  educando 

(LOPES, 2010).  

Dentre os muitos desafios que se coloca a educação inclusiva, esta a escolarização dos 

alunos com deficiência intelectual. A pessoa com essa deficiência tem uma maneira própria de 

lidar com o saber que, invariavelmente, não corresponde ao ideal de aluno esperado pela 

escola.  Sabe‐se que não corresponder ao esperado pode acontecer com qualquer aluno, 

entretanto, as pessoas com deficiência intelectual apresentam características biológicas e 

cognitivas que, muitas vezes, tendem a comprometer esse ideal padronizado (BRASIL, 2005).   

Para tanto, o sistema de ensino dispõe de várias alternativas de serviços e estratégias 

que buscam o sucesso na aprendizagem dos conteúdos escolares, entre elas, cita‐se a adaptação 

curricular que visa atender aos princípios de uma escola para todos. As adaptações curriculares, 

de acordo com os estudos na área, constituem‐se como oportunidades educacionais que 

proporcionam aos alunos com deficiência o acesso ao currículo e a aprendizagem dos conteúdos 

escolares (ROSSETO, 2005; OLIVEIRA, 2008; LOPES, 2010). O estudo de Duarte (2008) 

apontou que os alunos com deficiência intelectual necessitam de um maior tempo para a 

realização das tarefas e ensino individualizado, bem como mudança na forma de transmitir os 

conteúdos curriculares. A literatura internacional e nacional (MOLTÓ, 2006; STAINBACK; 

STAINBACK, 1999; MINETTO, 2008; OLIVEIRA, 2008) tem apontado a relevância da 

adaptação curricular para o ensino do aluno com deficiência. Nesse sentido, a adaptação de 

recursos e estratégias poderia favorecer a aprendizagem dos conteúdos escolares dos alunos 

com deficiência.   

Aliado a este ponto, inclui‐se a seguinte questão:  qual o relato dos professores em 

relação ao conceito de adaptação curricular para os alunos com deficiência intelectual?   

Considerando‐se esse contexto, o presente trabalho teve como objetivo analisar o relato dos 

professores da sala regular e da Educação Especial, em relação à adaptação curricular para os 

alunos com deficiência intelectual.  
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ADAPTAÇÃO CURRICULAR NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Para compreensão do conceito de adaptação curricular é necessário ter clareza do que 

representa o currículo e qual o seu impacto dentro da escola.   

De acordo com 

Moreira  (1997),  o  currículo  escolar  é  o  instrumento  pedagógico  que 

contempla  a  teoria,  a  prática,  os  princípios 

escolares,  o  planejamento  e  a  ação  pedagógica, 

podendo  assim  ser  definido  com  base  em  três  categorias:  currículo  oficial  (conjunto  de 

experiência pedagógica organizada e oferecida aos alunos pela escola), currículo em ação  (o 

que de  fato  acontece  na  escola) e  o  currículo  oculto  (normas  e 

regras  não  explicitadas  que governam  as  relações  que  se  estabelecem  na  escola).  Assim, 

o currículo escolar é um documento que norteia e viabiliza todo o processo de ensino e 

aprendizagem. Stainback e Stainback (1999) colocam que, pelo fato de não encontrar mais 

homogeneidade na sala de aula, a existência somente do currículo formal, sem adaptações 

personalizadas, pode ser contestada desde o princípio.   

O currículo formal é o conteúdo oficial programado para todos os alunos de uma classe, 

independentemente de sua limitação ou especificidade (MOREIRA; BAUMEL,2001). 

Ter um currículo adaptado as necessidades dos alunos, não é uma opção para a escola e sim um 

direito que deve ser garantido ao aluno, pois as adaptações curriculares, de  acordo com a 

Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (2000) caracterizam‐se como “respostas 

educativas  que  devem  ser  dadas  pelo  sistema 

educacional,  de  forma  a  favorecer  a  todos  os alunos e, dentre estes, os que apresentam 

necessidades educacionais especiais” (SEESP, 2000).   

  Assim, a adaptação curricular quebra a barreira do padrão, auxiliando o currículo oficial, 

especificando e estruturando um caminho para nortear a prática pedagógica por meio de um 

planejamento desenvolvido pelos professores da Educação Especial e do ensino regular, no 

intuito de apoiar os alunos com deficiência e, em especial, os alunos com deficiência intelectual 

no seu processo de escolarização.  

  As adaptações curriculares devem envolver medidas que visem adequar o currículo às 

necessidades dos alunos público  alvo  da  Educação  Especial.  Assim, a legislação indica uma 

nova dimensão ao currículo formal, uma vez que este deve ser ajustado aos alunos e, portanto, 

conforme definido por Aranha (2000), sofrer modificações quanto aos seus objetivos, 

conteúdos, métodos de ensino, processo de avaliação e temporalidade.   
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Desta forma, pressupõe que se realizem adaptações curriculares, quando necessário, a 

fim de tornar o currículo apropriado às singularidades existentes dentro de uma sala de aula, 

sobretudo diante dos alunos público alvo da Educação Especial.  

De  acordo  com  a  Secretaria  da  Educação  do  Estado  de  São  Paulo  (2000),  essas 

estratégias podem ser divididas em dois grupos, sendo:  (i) adaptações curriculares de grande 

porte,  cujas  ações  dependem  do  sistema  político  ‐  administrativo e 

educacional  de  todos  os âmbitos, Municipal, Estadual e Federal e/ou (ii) adaptações 

curriculares de pequeno porte que consistem em adaptações menos significativas, uma vez que 

se tratam de ajustes no contexto 

da  sala  de  aula,  sendo  de  alçada  exclusiva  do  educador,  ou  seja,  referem‐

se  a  organização 

escolar,  aos  objetivos,  aos  conteúdos  a  serem  trabalhados  em  sala  de  aula  (priorização  

ou 

eliminação),  aos  modelos  de  avaliações  a  serem  dadas  aos  alunos  (adaptação  de  técnic

as  e instrumentos), aos procedimentos didáticos (modificação, nível de complexidade e 

adaptação de materiais) e à temporalidade (modificação da temporalidade para determinados 

objetivos e conteúdos previstos).  

Entretanto, antes de proporcionar intervenções pedagógicas por meio das adaptações 

curriculares, é relevante considerar que os objetivos do ensino estabelecidos pelas adaptações 

devem ser os  mesmos  prescritos  pelo  currículo  escolar,  sendo  assim,  as  ações  flexíveis  de 

acordo  com  Brasil  (2005)  devem  englobar  três  níveis:  o  projeto  pedagógico,  o  currículo 

desenvolvido na sala de aula e o nível de aprendizagem individual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui‐se que, embora haja variação entre as situações vividas pelos professores 

participantes, estes confirmam a importância da adaptação curricular no ensino dos alunos com 

deficiência intelectual, mas não têm clareza da definição do conceito e da utilização de recursos 

e estratégias adaptadas para favorecer a aprendizagem desses alunos. Todavia, os dados 

revelaram a necessidade de os professores compartilharem de uma visão mais ampla do como 

fazer adaptação dos conteúdos escolares, como estratégia metodológica viável para que alunos 

com deficiência intelectual beneficiem‐se do currículo proposto para o ano que está 

matriculado. Tais dados indicaram a necessidade de programas direcionados à formação dos 

professores para atuarem na elaboração de adaptação curricular junto aos alunos com 

deficiência intelectual.  
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Outro fator apontado foi em relação às modificações na prática pedagógica dos professores 

quanto ao uso de metodologias e materiais pedagógicos diversificados com os alunos com 

deficiência intelectual.  Em relação à visão do professor do ensino regular e da  

Educação Especial sobre o conceito de adaptação curricular constatou‐se que a os professores 

não sabem o que é currículo adaptado e como proceder em relação a ele.   

Quanto à comparação dos relatos dos professores em relação à adaptação curricular para alunos 

com deficiência intelectual, não foram constatadas divergências de  opiniões  na prática 

pedagógica para esses alunos.   
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RESUMO 

 Esse trabalho tem por objetivo apresentar discussões sobre as relações e dicotomias do cuidar 

e do educar, pois na prática há uma dualidade e uma dificuldade instalada por gerações nas 

instituições de educação infantil, em análise histórica. A prática do ato de cuidar remete então 

somente ao assistencialismo e, educar se restringe ao processo de ensino-aprendizagem. Frente 

a essa questão, as ideias de cuidar e educar são analisadas como uma simples associação de 

distintas funções, impossíveis de serem fundidas: a primeira em relação ao zelo por bons hábitos 

higiênicos, alimentares e salutares, se agrega à importância de passar conhecimento e 

apropriação de regras que não devem ser transgredidas. Entretanto, o trabalho vem tratar da 

indissociabilidade do cuidar e do educar. Cuidar e educar, portanto, é uma única ação 

pedagógica que os educadores devem ter, para que a integração da criança com o meio seja 

repleta de signos que as façam refletir, dialogar, movimentar, expor ideias, hábitos e seus 

próprios saberes perante o que dela se apresenta. O educador também deve ser visto como um 

só, esteja ele presente em uma sala de aula, ou em um momento recreador e ou higienizador. 

Todos que se aproximam de uma criança são sujeitos que entremeiam a educação. Há uma visão 

analítica também de todo papel do educador na sua práxis, preconizando a observação e a 

vigilância e a coparticipação do meio social. 

Palavras-chave: Educação infantil. Educar. Cuidar. Análise histórica. Ação pedagógica 
 

ABSTRACT 

This work aims to present discussions about the relationships and dichotomies of caring and 

educating, because in practice there is a duality and a difficulty installed by generations in early 

childhood education institutions, in historical analysis. The practice of the act of caring then 

refers only to assistance and education is restricted to the teaching-learning process. Faced with 

this issue, the ideas of caring and educating are analyzed as a simple association of different 

functions, impossible to be merged: the first in relation to the zeal for good hygienic, food and 

healthy habits, adds to the importance of passing on knowledge and appropriation of rules that 

should not be violated. However, the work comes to deal with the inseparability of caring and 

educating. Caring and educating, therefore, is a single pedagogical action that educators must 

take, so that the child's integration with the environment is full of signs that make them reflect, 

dialogue, move, expose ideas, habits and their own knowledge before what it presents itself. 

The educator must also be seen as one, whether he is present in a classroom, or at a recreational 

and / or sanitizing moment. Everyone who approaches a child is a subject that intertwines 

education. There is also an analytical view of the educator's entire role in his praxis, advocating 

observation and surveillance and co-participation of the social environment. 

Keywords: Early childhood education. To educate. Take care. Historical analysis. Pedagogical 

action 
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INTRODUÇÃO  

O tema “Cuidar e educar” foi escolhido após diversas observações e leituras sobre o 

tratamento dedicado às crianças de hoje e a relação da historicidade do ser infantil ao longo dos 

séculos. 

Questiono-me se nessa evolução dos estudos sobre o infante e essa prática atual possui 

ainda uma leve nuance ou uma grande influência das concepções passadas e comprovadamente 

errôneas. 

 Isso se justifica, pois a Educação Infantil é a etapa essencial para o desenvolvimento do 

cidadão crítico e por não compreender a não-obrigatoriedade dessa etapa. Não embasada 

somente por essas questões, é extremamente importante o entendimento da conceituação 

histórica que serviu de cenário para as múltiplas concepções da criança em toda a linha temporal 

até chegar ao surgimento dos termos criança, brincar, cuidar e educar.  

É nítido e inquestionável que, para uma educação integral e direcionada para as crianças 

de zero a seis anos, são exigidas políticas públicas verdadeiramente consolidadas e norteadas 

por currículos elaborados para esse nível de ensino assim como diretrizes e referenciais 

curriculares e, junto a todo esse aparato documental, profissionais qualificados e atualizados 

que construam, interpretem e apliquem as teorias registradas de forma plena, significativa e 

participativa, considerando a realidade de seus grupos de alunos e suas cooperações para o 

desenvolvimento individual de todo o processo de aprendizagem. “Não existe nada que a 

criança precise saber que não possa ser ensinado brincando.” (Lima, apud França, 2018). 

Nos capítulos que se seguirão haverá abordagens da conceituação histórica a qual se 

encontram essas crianças, as influências políticas e econômicas embutidas nessa cronologia, a 

análise de documentos norteadores da Educação Infantil que acompanharam essa historicidade, 

assim como as políticas públicas aplicadas ao longo dessas descobertas de forma subordinada, 

insubordinada ou consciente. 

Haverá também ênfase na qualificação de profissionais de Educação Infantil, 

salientando os perfis dos indivíduos que cuidaram e cuidam do infante e a grande relação com 

a transitoriedade entre as concepções sociais desse infante no espaço-tempo.  

Ao longo do texto será possível compreender todas as contribuições históricas, sociais 

e didáticas do processo indissociável do cuidar e educar e ainda perceber que nem sempre houve 

integração entre os dois termos. 
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A CONCEITUAÇÃO HISTÓRICA DA INFÂNCIA 

 
É bom ser criança,  

Ter de todos atenção.  

Da mamãe carinho,  
Do papai a proteção. 

É tão bom se divertir  

E não ter que trabalhar.  
Só comer, crescer, dormir, brincar. 

 
É bom ser criança,  

Isso às vezes nos convém.  

Nós temos direitos  

Que gente grande não tem.  
Só brincar, brincar, brincar,  

Sem pensar no boletim. 

Bem que isso podia nunca mais ter fim. 
 

É bom ser criança. 

É tão bom não ter que ter  
Prestações pra se pagar.  

Só comer, crescer, dormir, brincar.   (TOQUINHO,1997)  

 

 

Esses versos são uma grande indagação sobre a concepção de infância e remete a tempos 

que nem sempre reproduziram essa ideia atual, mas ao mesmo tempo errante em certos aspectos. 

Em muitos casos não há ainda a estrutura familiar, nem a garantia de direitos como lazer e 

proteção. Assim como a música há uma perspectiva na qual se concebe que a fase da Educação 

Infantil, em âmbito pedagógico, é menos importante por possuir outros métodos avaliativos, 

que não provas e testes.  

Ser criança é não ter com que se preocupar, mas não deve fazer alusão a uma fase em 

que há evoluções e conquistas. A letra da música em suas rimas e versos constitui harmonia 

melódica, mas uma desarmônica definição perante algumas concepções do que é ser criança e 

que ainda são incorporadas até hoje em instituição escolares e não escolares e que serve de 

reflexão: Que progressos, retrocessos e estagnações se encontram ainda escondidos na trajetória 

histórica da visão do infante? 

  Entender a concepção de infância atual significa enveredar-se pelos cenários antigos e 

descobrir todo o processo e transformação que se deu, sociologicamente, a respeito das crianças. 

Em âmbito mundial é possível resgatar e tornar concreto a posição da criança em uma estrutura 

familiar. 

A definição da infância é grande desafio para iniciar uma complexa discussão do tratamento 

adequado que deve ser dedicado ao ser infante e o reflexo de políticas e estudos no 

desenvolvimento psicológico e social da criança. No intuito de uma melhor compreensão das 
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evoluções legislativas sobre Educação Infantil e da paradoxal manutenção de alguns métodos 

utilizados nas instituições e nos lares desses infantes, cabe uma análise histórica que contemple 

as diversas faces que o ser criança obteve sob influências sociais, humanas e religiosas. O 

significado da palavra infante, infância em sua origem latina e nas suas derivações, está ligada 

a ausência de fala. Infante, então é aquele que não fala. 

In = prefixo que indica negação; fante = particípio presente do verbo latino fari, que 

significa falar, dizer (Freitas, 1997). 

 Por ser aquele que não fala, a criança ocupa a posição de passiva, pois precisa de alguém 

que fale por ela ou dela. A figura adulta está para suprir a voz silenciada da criança. 

 

A CRIANÇA NO CENÁRIO SOCIOCULTURAL DESDE A IDADE ANTIGA E 

MEDIEVAL 

 

 A Grécia Antiga, berço de muitas descobertas da humanidade, já trazia o conceito da 

educação pelo termo paideia, derivado da palavra grega paidos (criança) e significa algo como 

a "educação das crianças". As civilizações  antigas já  buscavam transmitir de geração para 

geração, alguns valores compreendidos como essenciais para a manutenção de sua cultura, ou 

seja, a perpetuação de símbolos e tradições já eram preocupações desde a Grécia Antiga, e essa 

transmissão era dada aos pequenos.(MENEZES, Toda matéria, acesso em 22 fev. 2021)  

Paideia (παιδεία) é um termo do grego antigo, empregado para sintetizar a noção de 
educação na sociedade grega clássica. Inicialmente, a palavra (derivada de paidos 

(pedós) - criança) significava simplesmente "criação dos meninos", ou seja, referia-se 

à educação familiar, os bons modos e princípios morais. Será na mesma Grécia que se 

inicia um modelo de educação com um sentido relativamente semelhante ao que se 

utiliza hoje. (INFOESCOLA, apud 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/escola/paideia/conceitode

paideia.htm.Acesso em: 23 fev. 2021.) 

Os conceitos educativos da Paideia tinham com precursores saberes antigos dos 

filósofos  Sócrates, Platão, Isócrates e Aristóteles, que problematizaram a educação em 

constantes debates, tendo em vista que a pauta era importante para que a tradição cultural não 

se perdesse e que as teses e fundamentos fossem registradas para futuras pesquisas e 

justificativas no modo de vida de uma sociedade. Basicamente, a educação atual dos pequenos, 

teve influência da Paideia grega. 

 A partir da literatura, os gregos registraram os valores que objetivavam sedimentar. E, por 

meio da expressão artística, em todos os seus expoentes, que a Grécia se consagrou uma 

civilização pautada na perpetuação de valores, preparando os futuros guerreiros, pela Paideia 

http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/escola/paideia/conceitodepaideia.htm.Acesso
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/escola/paideia/conceitodepaideia.htm.Acesso
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/escola/paideia/conceitodepaideia.htm.Acesso
http://www.educ.fc.ul.pt/docentes/opombo/hfe/momentos/escola/paideia/conceitodepaideia.htm.Acesso
https://www.infoescola.com/filosofia/socrates/
https://www.infoescola.com/filosofos/platao/
https://www.infoescola.com/filosofia/aristoteles/
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ginástica, e aspirantes pensadores pela Paideia musical-filosófica. As obras Ilíada e Odisseia do 

poeta Homero, exemplificam esse ideal grego. Pela história contadas nessas obras, o futuro 

homem grego se forma valente, fiel a seus ancestrais, repassando as tradições, tornando-se um 

ser completo em mente e corpo. (JAEGER, 1986. P 20-29).  

Nessas obras de Homero, dois personagens ilustram de forma antagônica, mas 

complementares às virtudes que fundamentam o ideal de formação humanística da Grécia. O 

primeiro é o glorioso Aquiles, guerreiro arrebatador, despido de medo e hesitações, aquele que 

não se intimida em situações extremas. O segundo: Ulisses, engenhoso nas palavras e no poder 

de persuasão, dotado de sabedoria e perspicácia. (DEBESSE & MIALAERT, vol.2, 1974, p.9)  

Roma, tomando o Império Grego, continuou o ideal paidêutico, mas as invasões bárbaras, 

no século V, declinaram o Império Romano e a conceituação de cidade-estado deu lugar a 

retomada do campo, fazendo que a Paideia (educação dos meninos) fosse substituída pelo 

aprendizado do trabalho agrícola. Sendo assim, a ruralização diminui a importância das cidades 

no processo de desenvolvimento da sociedade. 

No século XI, a ampliação comércio pelas Cruzadas e pela acumulação de excedentes 

agrícolas, devido as técnicas adotadas, fez com que as cidades europeias da Idade 

Média se expandissem em caráter migratório. Várias classes de trabalhadores foram 

eclodindo, e os burgos (classes de comerciantes) se ampliaram. Porém, o aumento da 

população por limite territorial, aumentou também as condições insalubres. Em 

decorrência disso, epidemias, como a peste bubônica que dizimou um terço da 

população, provocou a queda da média de vida, acometendo a saúde, principalmente 

de bebês, sem imunidade e muito mais vulneráveis. (PINTO, Disponível em: 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/renascimento-urbano-

medieval.htm. Acesso em 24 fev.2021) 

 

Os estudos de Phillipe Ariès (1981) sobre a infância, na Europa Medieval (séculos XI a 

XVIII), principalmente, na França, constataram uma supressão dessa fase da vida. Na Europa 

da Idade Média, o bebê que nascia corria riscos devido à mínima condição de salubridade que 

havia nas casas da época (Vasconcellos, 2005). A pouca higiene, a utilização coletiva de pratos 

e talheres, o dormitório designado a várias pessoas, a pouca ventilação, a utilização 

indiscriminada da água, o uso de latrinas para armazenamento de todas as atividades fisiológicas 

de uma mesma família e as consequências desses hábitos como pragas e pestes, provocou uma 

alta mortalidade das crianças pequenas e recém-nascidas pouco imunes a essas enfermidades 

que se instalaram na população. Tal fato passou a ser corriqueiro e normalizado pela sociedade. 

Tanto que Philippe Ariès (1981) percebeu, por meios das pinturas medievais a retratação do 

infante como criaturas angelicais, puras conduzindo os humanos para o paraíso, romantizando 

a mortalidade dessa faixa etária pela justificativa de que estas eram necessárias para a conquista 

dos céus pelos adultos. 

Daí, a necessidade de acelerar esse processo de adultização. No renascimento as obras 

denunciavam a real concepção de ser humano da época. As crianças estavam sempre em 

https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/renascimento-urbano-medieval.htm
https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/renascimento-urbano-medieval.htm
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situações adultas e, mesmo quando bebês suas fisionomias já eram amadurecidas, expressivas 

como as de um adulto.  

A sociedade funcionava pelas necessidades do ser humano em sua fase adulta, por isso as 

reais intenções em relação a um novo ente que nascia eram a de antecipar-se e alcançar 

brevemente a maturidade. Aos sete anos o indivíduo já era um adulto e com objetivos de vida 

traçados como casamento, cargo, ou posição social. 

A relação do homem com a espiritualidade também influenciou na compreensão desses 

fenômenos medievais. A crença na Igreja como centralizadora do poder e da verdade, conduziu 

os fiéis à conformidade em relação à mortalidade de seus filhos. Acreditava-se que ao morrer, 

os filhos preparariam o Reino dos Céus para receber seus pais na hora da ascensão espiritual.  

Não havia um pesar, mas uma gratidão por tal acontecimento. As mães agradeciam pelo 

falecimento de seus filhos, pois acreditava-se que esses abririam as portas do paraíso quando 

chegasse a hora da morte de seus pais (Vasconcellos,2005). 

Caso a criança conseguisse sobreviver às intempéries, era destinado a ela uma educação 

que dependesse da sua condição social. Aos nobres cabia a preparação dos filhos homens para 

suceder a administração dos bens da família e às meninas o aprendizado dos afazeres 

domésticos.  

Se, porventura a família fosse de classe social inferior, havia claro, a preparação para o 

trabalho que mantivesse o sustento de sua família. Aos meninos cabia aprender o ofício dos pais 

e sua formação se restringia a essa atividade.  

Havia explicitamente a separação por gênero, e uma emancipação da maturidade. As 

crianças, aos sete anos, já eram consideradas adultos e antes disso eram seres instruídos para a 

prática adulta. A fase da infância era transitória e não se atribuía valores de aprendizagem 

significativa que não fossem aquelas desejadas pelos adultos. 

Os casamentos eram arranjados, as vestimentas eram únicas, não havendo fase de 

desenvolvimento do indivíduo. O seu desenvolvimento só era concedido aos já adultos, na sua 

cognição, e enredado pelo grupo social ao qual pertencia. 

Tal estrutura social se estendeu ao longo de muitos séculos, segregando classes e indivíduos 

não-sociáveis, como órfãos, viúvas, prostitutas e outros indivíduos que não se enquadravam na 

engenharia familiar concebida à época. 

Esses indivíduos, à margem da sociedade, eram conduzidos nas expedições das Grandes de 

Navegações para que nas terras descobertas pudessem refazer suas vidas não servindo de má 

influência para as ditas “pessoas de bem”. 
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AS VIAS DA INFÂNCIA BRASILEIRA E SEUS PRINCIPAIS INFLUENCIADORES 

 

Uma dessas terras do Novo Mundo era o Brasil. A chegada dos portugueses ao outro lado 

do mundo levava muitas crianças órfãs e algumas que precisavam trabalhar, pois não tinham 

como serem sustentadas por suas famílias. 

 Rumo à terra dos papagaios as crianças não tinham nenhum privilégio quanto à 

alimentação e à acomodação. Os órfãos do rei, os pajens e os grumetes serviam a tripulação e 

em situações de naufrágio corriam muito mais riscos que os adultos. Na maioria das vezes 

quando percebiam a ausência desses, o barco já estava distante e não havia possibilidade de 

resgate. As acomodações nas naus eram precárias, insalubres e perigosas. Muitos sofriam 

abusos sexuais e tinham a alimentação restrita aos pássaros que eram atraídos pelos corpos 

daqueles que não resistiam ao longo percurso em alto mar (Vasconcellos, 2005). 

Chegando em terra firme, a situação pouco se diferenciava. As crianças eram mão-de-obra 

em serviços pesados, assim como os escravos. Eram preparados para os ofícios de artesãos, 

marceneiros, ajudantes. No Brasil colonial, os filhos de escravos também recebiam o mesmo 

tratamento. Quando pequenos eram considerados objetos de distração dos moradores da casa 

grande, como um animal doméstico. Assim que cresciam mais um pouco se destinava o trabalho 

braçal, nas fazendas, plantando, colhendo, cuidando dos animais. Os filhos de escravos, quando 

pequenos, não tinham direito ao aleitamento materno exclusivo, já que as escravas amas-de-

leite, alimentavam os filhos dos senhores e aquelas que trabalhavam no exterior das casas 

quando parturientes, lhes eram concedidas apenas três dias de descanso, tendo depois disso que 

levar sua cria nas costas para a continuidade do trabalho. 

Foi constatado clinicamente, que muitos filhos de escravos cresciam com deformidades nos 

pés, por permanecerem muitas horas amarrados às costas de suas mães enquanto estas 

realizavam as tarefas para o senhor que as possuíam (Vasconcellos, 2005). 

Semelhante era o tratamento dado aos nativos. Entendia a Igreja Católica que as crianças 

eram tábuas rasas, mas inicialmente mística, por isso seu ensinamento deveria ser religioso 

obedecendo à linguagem utilizada pelos padres jesuítas portugueses, pois já que “nada traziam 

em seus corpos e mentes”, essa maneira era mais fácil inculcar os conhecimentos evangélicos 

que posteriormente serviriam de exemplo para os pais e perpetuariam a religiosidade, a 

submissão e o idioma dos colonizadores. 

Assim como na Europa, muitas crianças eram retiradas de suas famílias, pois se julgava 

que a moral deveria ser intacta, mesmo que para isso sua criação fosse longe dos seus pais. 

Havia também uma preocupação em relação às crianças órfãs e sua possível delinquência. Surge 
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assim uma instituição destinada a manter a integridade moral desses órfãos de pais e de moral. 

Com a Abolição da Escravatura, acontecerá não uma modificação social benéfica aos negros, 

mas a falta de moradia e de alimentação fará com que eles e outros trabalhadores livres, 

necessitando sustentar suas famílias, abandonem seus filhos na Casa dos Expostos, instituição 

herdada da Europa na qual os filhos eram deixados em um dispositivo móvel (roda) que não 

revelava a identidade de quem abandonava e que transportava o então enjeitado para o interior 

da instituição (Couto e Melo,1998). 

Constata-se assim, a primeira necessidade de recrutar pessoas para cuidar dessas crianças. 

Os enjeitados eram cuidados pelas mulheres muitas vezes ex-escravas e mulheres livres e 

pobres. Essas intervenções provocaram reações adversas já que depois de sair da Casa dos 

Expostos não havia a preocupação de defender a integridade dessas crianças que muitas vezes 

se desvirtuavam do “caminho do bem”. A população de rua aumenta a prostituição também e 

grande estratégia antidelinquência declara falência. 

 Ariès atribui o surgimento dessas instituições (albergues, hospitais, casas dos expostos, 

casas de doutrina, hospícios e seminários) que visavam a recuperação e a aprendizagem dos 

ofícios que não desvirtuassem os indivíduos do caminho da retidão, como momento histórico e 

propulsor do pensar a educação de crianças diferentemente da dos adultos. Assim surgem os 

colégios para recolher e educar, mesmo sem vinculação direta com as séries iniciais do ensino 

fundamental. Apenas cuidar e moralizar. Seria uma estratégia de “domar” os pobres, já que se 

atribuía aos nobres, outro tratamento. 

Com a industrialização e o governo republicano, o trabalho passa a ser uma função da 

mulher para auxiliar nas despesas da casa e mais uma vez aquelas que eram educadas para 

cuidar do lar, não têm com quem deixar seus filhos. Aparece nesse período uma instituição 

inspirada nas creches e nas salas de asilo francesas, que tinham o dever de cuidar do infante nas 

horas de ausência de sua mãe. As creches de Marbeau no século XIX repercutiram em outros 

países além do Brasil, relativizando com a civilização do povo que a reconhecia como estratégia 

de organização social. 

Entretanto, as primeiras instituições possuíam primeiramente ações de proteção e de 

acolhimento (século XVI) a fim de afastar as crianças dos vícios, preocupando-se com as 

questões morais (Vasconcellos,2005). 

Muitas crianças, em um mesmo espaço, provocam conflitos de comportamento que 

impulsiona as crecheiras a doutrinar as crianças estabelecendo instintivamente lições moralistas 

que posteriormente darão origem a outros termos. A necessidade de cuidar requisita então, 

outros aspectos para tornar a relação entre as crianças mais harmoniosa. 
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Todos esses fatores históricos se sobrepõem e constroem as consequências de uma infância 

não reconhecida até pouco tempo. Reflexo da sociedade europeia, os territórios colonizados 

pelo pioneirismo europeu, reproduzem o tratamento destinado a essas crianças e se atrasam até 

mesmo em relação aos avanços da época que surgiriam mais à frente.  

Multiplica-se as casas e os asilos em um movimento de publicização da educação das 

crianças pequenas. 

Apenas no século XIX surge a preocupação com a instrução dessas crianças em seu tempo 

livre e a preparação para o trabalho tornando-se aprendizes. As meninas eram destinadas ao 

casamento e a manutenção do lar. Toda essa trajetória se perdura até o Brasil Império e a 

segregação por gênero continua em terras tropicais. Continua a funcionar a Casa dos Expostos 

e as mulheres que amamentavam os bebês deixam seus próprios filhos sem tal benefício. 

Esses bebês crescidos começam a balbuciar, estabelecer relações de afeto e de conflitos 

que, antes eram conhecimento exclusivo da família e, especificamente da mãe. 

Concomitantemente, os médicos higienistas criticam o aleitamento por meio das amas. Uns 

defendiam que tal prática deveria ser substituída pela mamadeira, recipiente de vidro com uma 

espécie de esponja na extremidade pela qual as crianças sugariam a substância, outros já 

afirmavam que a amamentação deveria ser um ato exclusivo da mãe e que as amas poderiam 

transmitir doenças aos lactantes. 

Em contrapartida, surge a empresa Nestlé propondo o uso de seu produto, já muito 

consumido na Europa: a farinha Láctea que teria seu uso agregado a da mamadeira. 

As primeiras mamadeiras, como já descritas anteriormente, eram repudiadas por alguns 

especialistas pela sua difícil assepsia. Muitos jornais da época denunciavam isso e com o tempo 

ocorreram algumas modificações na primária mamadeira. Esses fatores são adjacentes, mas 

extremamente importante para entender a crescente preocupação com a primeira infância, o que 

antes não se cogitava. As crianças nobres não eram amamentadas pelas mães, mas pelas 

escravas amas e essa prática era normal e indiscutível até então. 

Os avanços da medicina e as repercussões das creches trouxeram à tona o polêmico uso de 

amas e da mamadeira, exigindo mudanças que elevassem a qualidade de vida da população e 

reduzissem a mortalidade infantil e consequentemente fizessem do Brasil um país em 

desenvolvimento (Vasconcellos,2005). 

Faz-se imprescindível, então retirar os jovens da rua e aplicar a eles correções. O simples 

fato de andar pela rua assobiando era motivo de vadiagem e o recolhimento do indivíduo intuía 

em sua regeneração e ocupação com o trabalho. Um cenário que descreve o desprendimento em 

educar esses indivíduos, considerando-os adultos que deixaram de ser tábuas rasas e virgens 

(Couto e Melo, 1998). 
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A Europa foi referência nessas inovações e em muitas outras, como materiais e métodos 

fundamentados pedagogicamente, que caracterizam um país desenvolvido e comprometido com 

a perpetuação da educação moral. 

As instituições filantrópicas, em sua maioria, utilizaram saberes da ciência moderna para 

impulsionar uma inovação na educação moderna. Uma mudança que comprova o uso de novas 

filosofias se observa historicamente na separação de crianças de três a cinco anos das maiores 

a partir do século XIX, o que antes não acontecia. 

Outra grande influência foram os jardins de infância do americano Froebel e as casas dei 

bambini de Montessori que concebiam que o tratamento ao infante deveria ser uma extensão da 

sua casa e dada com naturalidade. 

Na Itália as instituições surgiram também pela necessidade das mães trabalharem fora e de 

assim acolher seus filhos afastando-os das mazelas sociais e que foram questionadas em 

congressos por Maria Montessori. 

A caridade também contribuiu para a consolidação dessas instituições já que objetivavam 

resgatar os filhos dos pobres. Rotinas como jogo e leitura da Bíblia eram estratégias, mesmo 

que primárias, de exercitar a mente e o corpo.  O Manifesto dos Educadores (1932) documentou 

a responsabilidade do Estado no reconhecimento dos direitos dos cidadãos assegurando sua 

educação e reconhecendo que a família era uma instituição incapaz de assegurar tal direito. 

Entre as atribuições deferidas ao Estado estava a proposta higienista e a formação moral da 

criança (Barbosa e Magalhães, 2005). Substitutas das famílias, as escolas infantis sofreram 

variações em diversos territórios devido às múltiplas opiniões, muitas vezes divergentes. 

A educação e o cuidado com as crianças surgiram em meio a concepções novas como a 

industrialização, a urbanização, o higienismo e, no Brasil, essas modificações vieram agregadas 

à República, em um turbilhão de informações políticas, sociais, espaciais, ideológicas nas quais 

as relações sociais não são mais estáveis. Ex-escravos, brancos, homens, mulheres possuem 

necessidades semelhantes e uma interdependência resultante de uma nova concepção: a criança. 

 

AS CRECHES E SUAS ORIGENS 

As primeiras creches brasileiras fazem parte de uma política pública com intuito de 

reduzir a mortalidade infantil e divulgar as campanhas de amamentação promovidas pelos 

higienistas e um método eficaz para liberar a mão-de-obra feminina para o trabalho na sociedade 

cada vez mais consumista. 

A palavra creche evidencia a pouca intimidade com o infante e a falta de outro termo mais 

adequado para nomear esses espaços de cuidado. Creche significa, em francês, manjedoura de 

animais domésticos, a mesma que serviu para receber o menino Jesus. Nas duas funções que 
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possuem na história, poderia ser interpretado pela adequação às necessidades, e que nos estudos 

pode ser assim simplificado, pois a cada período histórico essa instituição ganha corpo e formas 

diferentes e objetivos congruentes às diversas concepções de infância. Dá origem também a 

outras instituições como os jardins de Froebel, na tentativa de tornar o ambiente menos formal 

e coercitivo (Barbosa, 2006). 

 

A TEORIA DA PRIVAÇÃO CULTURAL E A EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA 

 

A pré-escola surge pela influência americana dos jardins-de-infância e, também pela teoria 

da privação cultural, que em 1970, se apresenta com grande potência se definindo pelas 

carências de conhecimento julgadas como características do meio sociocultural da criança e que 

provocam o fracasso escolar. 

A pré-escola seria uma estratégia de compensação e atendimento às carências das crianças 

das classes populares. 

Segundo a teoria da privação cultural o desenvolvimento não acontece por aptidões inatas, 

mas por influência do meio, enfatizando que tal desenvolvimento não acontece nas classes 

menos abastadas por decorrência de um desnível social desconectado de fatores políticos e de 

desigualdades de oportunidades impostos pelo grupo dominante. 

 

Froebel, e nos primeiros jardins de infância fundados nas favelas alemãs, em pleno 

advento da Revolução Industrial:; em Montessori e suas “Casas dei Bambini” em 

favelas italianas; em MecMillan – contemporânea de Montessori – e na ênfase que se 
dava à necessidade não só de assistência médica e dentária, mas também de 

estimulação cognitiva para que as deficiências das crianças fossem compensadas.” 

(KRAMER: 1982, Pág. 55) 

 

A privação cultural decorreria então, de um determinismo sociológico e de uma 

conformidade conveniente à elite. Baseados nesses aspectos, os pressupostos variam desde as 

supostas “desvantagens socioculturais” das crianças das classes populares e de suas 

“deficiências linguísticas” cujas causas são a não-adaptação escolar e a incompreensão de 

informações. (Kramer, 1982. p.56). Teriam então, os déficits verbais decorrentes do ingresso 

escolar emancipado nas pré-escolas. 

 As críticas surgem questionando se esse não seria um modo antecipatório do fracasso 

escolar, pois os moldes das escolas seriam impostos pela classe dominante e assim as crianças 

seriam precocemente apresentadas a conceitos e não os incorporariam por não possuírem 

familiaridade com eles (Kramer,1982). 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

286 
 A privação cultural foi alvo de muitas avaliações negativas, pois a carência enfatizada 

pela teoria é fruto da padronização elitista do ensino e da linguagem nada acessível pelas classes 

populares por uma imposição e ideologia defendida pela própria burguesia que aliena os menos 

abastados. 

Essa padronização, portanto, só iria perpetuar as desigualdades e o adestramento 

alienado outorgados pelas elites sobre a classe mais periférica.  

Há de se explicar que as creches, em primeira instância, destinavam-se para a educação 

da população de baixo poder aquisitivo e as pré-escolas eram organizadas para o ensino das 

classes média e alta, devido à grande influência europeia. 

Contudo, junto à teoria da privação cultural e da compensação por meio da educação na 

pré-escola, a pedagogia surge como propiciadora de mecanismos que estabeleçam relações 

entre os conhecimentos já adquiridos e os conhecimentos futuros, abolindo o treinamento e a 

prática repetitiva de valores de pouco significado para uma classe. 

Deste modo, a ação pedagógica se antagoniza a uma mera e rasa compensação mecânica, 

preconizando a valorização cultura, a fim de oportunizar o progresso do estudante, no que tange 

a compreender a dominação sofrida pela sua classe ampliando a sua expansão por novos rumos. 

Kramer propõe que a pré-escola deve, deste modo, cumprir o papel de apresentar a 

sociedade e suas diversas culturas, ao indivíduo, para que, desde criança, identifique-se e 

reconheça-se em uma classe, mas que não se conforme com sua condição. Entenda sim, deve 

resistir a uma dominação, através da aquisição de novos conhecimentos, desde a primeira 

infância. 

 

UM TRAÇADO HISTÓRICO PAUTADO EM LEIS, DIRETRIZES E CONSTITUIÇÃO 

 

A educação na pré-escola se separa do cuidar nesse aspecto e em muitos outros, que ao 

longo de todo o texto, aparecerão questões de como é possível não perpetuar essa dicotomia. 

A Educação Infantil, apesar de recente, possui uma história de transformações e 

consolidação bem importante, que a faz entender e evoluir pelas críticas e contra críticas. 

Analisando os documentos posteriores à década de 1970 como a Constituição de 1988 

na seção de Educação é possível perceber a sutil transformação textual, que caracteriza a 

instituição escolar como democrática e baseada no princípio de “igualdade de condições para o 

acesso.” (artigo 206, inciso I), postulando a educação como um instrumento de equidade e 

continua em seu artigo 208, inciso IV: “Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero 

a seis anos.” 
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A legislação avança historicamente, mas na praticidade as creches e pré-escolas 

continuam contemporâneos à 1970, antecipando o atendimento de crianças de zero a seis anos, 

mas sem caráter obrigatório e sem uma reconstrução de currículos pertinentes às múltiplas 

realidades. Ainda não se pensava nas informações que permeavam os ambientes infantis como 

assuntos pedagógicos, mas tão somente a pré-escola e as creches ainda eram espaços de 

cuidados e de atendimento assistencial às famílias necessitadas, mais precisamente, o 

atendimento continua sendo uma via a fim de manter a classe trabalhadora em seus postos de 

geração de renda. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente criado em 1990 também reconhece a infância e 

seus direitos, bem como o evento que o antecedeu, a Convenção dos Direitos da Criança 

aprovada pelas Nações Unidas, constituindo um marco das políticas neoliberais (Barbosa e 

Magalhães, 2005). 

Traçando linearmente o surgimento da preocupação com o ser infante em contexto 

histórico e social, o documento considerado referência é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

de número 9.394 de 1996 que dedicara em seu artigo 29 à Educação Infantil como etapa inicial 

da Educação Básica, mesmo que ainda não obrigatória, mas com o objetivo de: “... 

desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.” 

A principal análise comparativa se dá na inclusão escola como complemento da ação 

familiar e da comunidade ao qual a criança está inserida.  

No corpo do texto da Constituição de 1988, em pleno cenário de abertura política, havia 

apenas a oferta de atendimento em creches e pré-escolas as quais se denominaram da LDB 

9.394/96 de Educação Infantil inclusa, mas não obrigatória ainda na Educação Básica, 

entretanto de direito de todo o cidadão. 

Em um salto importante e destacável sobre os outros que ainda serão abordados, é 

relevante frisar a Emenda Constitucional 59 de 2009 que inclui a obrigatoriedade da Educação 

Infantil na Educação Básica a partir dos quatro anos, estendendo essa obrigatoriedade até os 

dezessete anos. Acrescenta-se assim no artigo 208, inciso I. 

Em suma, o Ensino Fundamental continua sendo obrigatório, mas essa obrigatoriedade 

se estende à matrícula de crianças a partir de seus quatro anos de idade.  

Há ainda que se abordar outros documentos elaborados para uma ação pedagógica na 

Educação Infantil, bem como referenciais e a própria prática e formação dos profissionais 

atuantes, questionando possíveis atitudes e dicotomias entre o cuidado e a ação educativa com 

crianças de zero a seis anos. 
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A dissipação deste paradoxo só será realidade depois de uma efetiva análise de outros 

documentos e as bases para suas respectivas formulações. 

Pensando o modo de produção capitalista, a educação seria a base para a formação de 

mão-de-obra para o trabalho, por isso a Educação Infantil emerge dessa concepção e da restrita 

perspectiva do cuidado a fim de moldar os indivíduos para atender aos padrões elitistas. 

No entanto, se faz viável antecipar que a funcionalidade da Educação Infantil como 

etapa inicial e primordial para a formação do indivíduo, ocorrerá depois da valorização de cada 

etapa do desenvolvimento infantil, tanto quanto a formação qualificada dos professores e 

colaboradores. 

 

A ANÁLISE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS, LEIS E DIRETRIZES EDUCACIONAIS 

PARA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Dentre os diversos itens determinantes para construir uma opinião sobre a criança, as 

diretrizes, os referenciais e afins estão pautados como umas das primeiras nos esboços de 

evolução ou de tentativas mesmo que inacabadas de pensar diferente o tratamento do infante 

nas instituições e que classificam essas como adequadas ou não para tal procedimento. 

Incluídas também em uma linha temporal, mas que nem sempre são consideradas 

proporcionalmente progressistas na relação histórica, esses documentos, mesmo assim, 

norteiam os estudos sobre a infância e sua relação com todo o desenvolvimento do indivíduo e 

são primordiais para racionalizar a dicotomia entre o cuidado e os processos educacionais que 

se dão ou não de maneira satisfatória nas escolas. 

 

A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A LDB, O REFERENCIAL CURRICULAR PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL: Um estudo linear. 

 

A interrelação acontece a partir da vigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

número 9394 de 1996 que relata em seus artigos 29,30 e 31 a importância da Educação Infantil 

como etapa primeira da Educação Básica e que deve garantir o desenvolvimento integral do 

infante tanto físico como psicológico e social tendo apoio da família e da comunidade a qual 

está inserida a criança. 

Um desses documentos é o Referencial Curricular para Educação Infantil, cuja redação 

recebeu diversas críticas por não ter sido elaborada junto aos professores da rede pública. A 

confecção do documento supracitado se deu por uma exigência externa influenciada pelas 

grandes mudanças educacionais ocorridas mundialmente e que levaram às autoridades a 
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conclusão de um norteador para os educadores, já que a elaboração democrática não aconteceu 

a tempo. 

Embora o documento relate em seu volume primeiro que o trabalho é resultado da 

participação popular é preciso explicar que o momento da produção textual do documento não 

obteve a participação ativa, mas baseou-se na pesquisa e na observação de escolas e creches, 

bem como a atuação dos profissionais da área nesses espaços. 

Este documento é fruto de um amplo debate nacional, no qual participaram: 

Professores e diversos profissionais que atuam diretamente com as crianças, 

contribuindo com conhecimentos diversos provenientes tanto da vasta e longa 
experiência prática de alguns, como da reflexão acadêmica, científica ou 

administrativa de outros. (PAULO RENATO SOUZA, MINISTRO DA EDUCAÇÃO 

E DO DESPORTO, 1998)  

O conteúdo do Referencial Curricular é coerente com os estudos relacionados ao 

desenvolvimento infantil e separa por temas e subtemas todas as habilidades que devem ser 

estimuladas nas crianças. 

Entretanto, o objeto de estudo da pesquisa evidenciará os aspectos de cuidar e educar desse 

e de outros documentos que se inter-relacionam. 

O Referencial Curricular para Educação Infantil em 1998 vem a reforçar tal relevância 

atribuída a Educação Infantil, construindo em seu texto uma minuciosa descrição sobre o que a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação prescreverá. 

Há de se salientar que a grande vitrine que se abriu para o infante nos avanços educacionais 

dos países mais desenvolvidos, como já foi mencionado anteriormente, contribuiu muito para 

que se inaugurasse no Brasil uma legislação mais preocupada com a Educação e com suas 

consequências na conjuntura de uma Federação.  

Em suma, a Constituição Federal em seu Capítulo III Da Educação, da Cultura e do 

Desporto em Seção I, da Educação, artigo 208, inciso IV contempla a oferta de creches e pré-

escolas às crianças de zero a seis anos e avança no que se refere à Educação Infantil nos escritos 

da LDB 9394/96 já relatados nesse capítulo, desmembrado no Referencial Curricular para 

Educação Infantil. Este então terá sua extensão em diversas outras políticas públicas como as 

registradas nos Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil, por exemplo, 

outro documento, publicado em 2006. 

Há de se destacar também que o Estado tem o dever de estabelecer políticas e programas 

que assegurem o desenvolvimento da criança tendo o esteio da família para o pleno exercício 

de direitos como saúde, cultura, alimentação, educação e liberdade como se encontra registrado 

na Constituição Federal em seu artigo 227. 
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A LEI E A PRÁTICA DE ENSINO 

 

O Plano Nacional de Educação discorre que a ampliação ao atendimento da população 

de até três anos em trinta por cento e da população de quatro a seis anos em sessenta por cento 

ocorreria em prazo de três anos em tentativa de transformar um panorama antigo de extinção 

social desses indivíduos. 

A Lei de Diretrizes e Bases de 1996 ao expandir o acesso ao Ensino Fundamental para 

crianças de seis anos abre mais vagas para que crianças de quatro a cinco anos tenham acesso à 

Educação Infantil. Contudo é necessário que se entenda a oferta em Ensino Fundamental para 

crianças de seis anos sem desconsiderar as especificidades dessa faixa etária e toda a transição 

que engloba essa metamorfose educacional. 

A extinção das classes de alfabetização não garante a precaução com essa transição e a 

matrícula de crianças com mais de seis anos que se encontram ainda em classes de Educação 

Infantil na etapa inicial do Ensino Fundamental tão pouco, já que a qualidade de ensino não se 

inclui automaticamente da mudança. 

Toda a discussão é imprescindível para assimilar a importância da implementação de 

programas que visem assistir essas crianças de forma satisfatória. A educação Infantil, como 

etapa inicial da Educação Básica, porém ainda não obrigatória, sofre alterações consideráveis 

tanto no aperfeiçoamento dos trabalhadores, quanto nos programas de qualidade para que as 

crianças de seis anos não sofram bruscas transformações, nem uma defasagem na 

aprendizagem. 

Em suma, para que o Ensino Fundamental atenda as crianças oriundas da Educação 

Infantil, deve haver um diálogo claro entre os profissionais de ambas as etapas e uma real 

compreensão de que a educação se inicia desde que a criança nasce e os cuidados para com ela 

não podem ser restringidos à Educação Infantil. 

 

O CURRÍCULO VIVO E VIVIDO 

Noções de higiene, a ludicidade, a linguagem, o brinquedo e o brincar devem estar 

atrelados à aprendizagem, independente da etapa educacional em que o infante de encontra, e 

que não fazem parte restritivamente à crianças de até seis anos. 

O fato de crescer não significa abdicar dos conhecimentos adquiridos na infância. Tais 

conhecimentos devem ser assimilados com qualidade, atrelados aos cuidados pertinentes ao 

indivíduo e continuados nas fases e transitórias posteriores da infância. 
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Historicamente, esse pensamento se consolida à medida que a demanda exige a inserção 

feminina no mercado de trabalho. A educação da criança é alicerçada por estudos científicos e 

o avanço pedagógico do ensino.  

A Educação Infantil, então deixa de ser estritamente uma educação e um cuidado fora 

do espaço familiar e passa a ser dever do Estado avançando ainda como etapa da Educação 

Básica. Embora, inicialmente tenha sido vista como caráter assistencialista e compensatório, 

(Kramer, 1982) o atendimento à criança foi alavancado pelo processo de urbanização latente. 

Consequentemente, a estruturação de leis, parâmetros e programas foi primordial para que o 

organismo social obtivesse recursos para atender os filhos dessa população. 

O currículo da Educação Infantil é outro índice que deve ser salientado, já que, por se 

tratar da multiplicidade e diversidade da população ele não é único. 

Contraditório, ou não, a elaboração do Referencial Curricular para Educação Infantil 

vem a definir os Parâmetros Curriculares Nacionais, que por sua vez obedeciam ao artigo 26 da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 que relata a necessidade de uma base nacional 

comum para currículos.  

Art. 26: “Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, 
por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da 

sociedade, da cultura, da economia e da clientela.” (LDB 9394/96) 

 

O Referencial Curricular para Educação Infantil, portanto, tem por função estabelecer 

todas as capacidades que devem ser abordadas na Educação Infantil, respeitando a diversidade 

cultural e permitindo adequar a cada cultura os conteúdos que nele existem. 

O cuidado precisa considerar, principalmente, as necessidades das crianças, que 

quando observadas, ouvidas e respeitadas, podem dar pistas importantes sobre a 

qualidade do que estão recebendo. Os procedimentos de cuidado também precisam 

seguir os princípios de promoção da saúde. Para se atingir os objetivos dos cuidados 

com a preservação da vida e com o desenvolvimento das capacidades humanas, é 
necessário que as atitudes e procedimentos estejam baseadas em conhecimentos 

específicos sobre desenvolvimento biológico, emocional, e intelectual das crianças, 

levando em conta diferentes realidades socioculturais (BRASIL, 1998, p. 25).  

 

O currículo é desenvolvido no decorrer da trajetória vivida, por isso talvez traçar um 

caminho obriga a analisar aquele que já foi percorrido e as potencialidades de cada um para 

continuar o trajeto. Um referencial é mais que um documento, é um trabalho analítico que toma 

como referência vidas. Talvez essa lacuna vazia tenha motivado tantas críticas. 
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O PDE- PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA ABORDAGEM DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

O Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, é uma afluente de tantos outros 

documentos já citados e por sua evidência atual, não poderia ser poupado de análise. 

O PDE não é muito específico quando aborda a Educação Infantil, mas por ser etapa da 

Educação Básica, deve ser beneficiada por recursos como o Fundeb e possui o programa Pro 

Infância que recebe recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

para a melhoria física dos espaços de Educação Infantil, bem como construção de creches e pré-

escolas; melhoria da infraestrutura física; e reestruturação e aquisição de equipamentos. 

Segundo o PDE, a Universidade Aberta do Brasil (UAB), também inclui a formação de 

profissionais de Educação Infantil, objetivando a oferta de formação inicial a professores em 

efetivo exercício na educação básica pública ainda sem graduação, bem como garantir educação 

continuada a quase dois milhões de profissionais, em caráter de Educação à Distância. 

As medidas são plausíveis, pertinentes em todo o processo evolutivo dos estudos sobre 

Educação Infantil, mas o que se questiona, é o motivo de ainda ter profissionais ainda sem a 

oferta de uma educação continuada que esclareça os verdadeiros signos de cuidar e educar e 

que entendam que tais termos não podem se designar a pessoas separadamente. Cuidando se 

educa. Vai além do higienismo. Tange a vivência cultural do indivíduo nas suas especificidades 

e potencialidades desde que este se encontra no útero materno.  

É por essas e muitas outras questões que ainda serão apontadas, entre formação do 

profissional do educador, o engessamento desta em um contexto histórico social e cultural, bem 

como todas as implicações internas que influenciaram tal estagnação e posteriormente 

formulações idealizadoras de melhorias, mesmo que lentas, em aspectos físicos, de gestão e de 

profissionais atuantes é que se faz urgente a análise constante de todos os agentes facilitadores 

e sufocadores do processo educacional moderno. 

 

A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC)  

 

Por ser um documento de caráter normativo, define um complexo  pedagógico que reúne 

as formas de aprendizagens a serem desenvolvidas pelos alunos nas etapas da Educação Básica, 

a fim de assegurar seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em consonância  com  o 

Plano Nacional de Educação e com a orientação pautada pelos princípios éticos, políticos e 

plásticos que objetivam a formação plena do indivíduo para que se garanta a construção de uma 
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sociedade  justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (2011).  

Nessa perspectiva, as escolas devem garantir as competências gerais estabelecidas pelo 

documento da Base Nacional Comum Curricular. Sendo assim, a BNCC da Educação Infantil 

(BNCCEI), tem como prerrogativa, ser o primeiro elo da criança com a escola, visando uma 

adequação de sua família com a instituição. Por isso o/a professor/a da Educação Infantil é essa 

ligação primordial nessa etapa, garantindo o acesso com afeto para uma transição ideal, a fim 

de assegurar à criança um contato saudável fora do seu núcleo familiar, percebendo nele uma 

extensão do cuidado (BNCC,2019) 

O planejamento das atividades para que esse afeto aconteça é um item primordial a fim 

de oferecer uma boa ambientação da criança ao novo meio inserido. 

 

Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações 

e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-

os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. A definição e a 

denominação dos campos de experiências também se baseiam no que dispõem as 

DCNEI em relação aos saberes e conhecimentos fundamentais a ser propiciados às 
crianças e associados às suas experiências. (BNCC.p.2019)  

 

Fazendo uma análise comparativa dos documentos que norteiam a Educação Infantil 

(Trevisan, 2020), partindo da Constituição de 1988, a evolução parte da progressiva importância 

dada a essa etapa da Educação. Na Constituição, em seu artigo 205, a creche e a pré-escola são 

vistas como um dever do Estado e direito da criança de zero a seis anos. “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) 

 Quase uma década depois, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB,1996), reconhece a 

Educação Infantil, como etapa integrante da Educação Básica, valorizando-a como um 

segmento de promoção de aprendizagem. 

Já em 1998, o Referencial Curricular para a Educação Infantil (RCNEI) vem a ser publicado 

como parte do Parâmetros Curriculares Nacionais que contempla a Educação Infantil, reunindo 

objetivos, conteúdos e orientações didáticas a serem priorizados nessa etapa. 

Em 2006, uma alteração da LDB, que antecipa para os seis anos de idade o acesso para o 

Ensino Fundamental, corrobora para que em 2009 publique-se a Emenda Constitucional número 

59 de 11 de novembro que torna a Educação Infantil obrigatória para as crianças de quatro e 

cinco anos de idade. Por consequência disso, surge no mesmo ano as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) a fim de orientar o planejamento da Educação 
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Infantil no novo cenário que se constituiu, marcando de forma conceitual, o cuidar e o educar 

como ações indissociáveis. “De acordo com a Base, a criança agora é a protagonista da 

aprendizagem.” (Trevisan, 2020) 

Como salto histórico, Base Nacional Comum Curricular, 2018, vem a destacar a criança 

como a protagonista de sua própria história, e com isso pensada como sujeito ativo em seu 

percurso.  Áreas de conhecimento e linguagens diversas estão integradas aos Campos de 

Experiência, ou seja, a criança aprende por meio das experiências vividas no contexto escolar 

de acordo com as influências dos meios externos com que ela convive, permitindo os ajustes 

necessários, mas buscando uma autorreflexão. 

 

A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Analisando todo o discurso sobre a história da infância não é difícil perceber que o 

trabalhador da área de educação também sofre as implicações históricas e culturais de todo esse 

árduo processo de maturação do trato com o infante. 

 Como bem citou Vera Maria Ramos de Vasconcellos (2005), a história da infância teve 

coadjuvantes acidentais. A ama-de-leite dos filhos das senhoras no período imperial, a mulheres 

da roda, a crecheiras francesas. 

 Profissionais de educação. Só eram assim chamados e qualificados aqueles que teriam 

em seus domínios os “já adultos” de sete anos de idade. 

“[...] profissional que poderia dar conta desta função pedagógica apregoada era sem 

dúvida o professor, pois além de já possuir um estatuto legitimado de profissional da 

educação, sua presença crescia em instituições de atendimento à faixa de quatro a seis 
anos. Por que não trazê-lo para trabalhar com crianças de zero a três anos? Se tanto 

creche como pré-escola eram consideradas, na prática, espaços pedagógicos, nada 

mais natural que o professor fosse seu agente” (OSTETTO, 1997, p. 14).  

De acordo com Campos R. (2002, p. 5), pelo fato de se estender por tanto tempo a 

carência de políticas públicas qualificadoras de profissionais, afirma-se a desresponsabilização 

do Estado por essas ações otimizadoras demorarem a se legitimar. 

A história vem mais uma vez explicar essa passividade. Primeiramente, o fato da 

emancipação e da precocidade em que os indivíduos se tornavam adultos não exigia 

profissionais especializados na fase inicial da vida. 

Com o crescimento do capitalismo, a participação no mercado engloba as mulheres e as 

retiram de sua função exclusiva de mãe para aquela que complementa a renda familiar, cabendo 

a ela depositar confiança em instituições que substituíam sua condição materna de alimentar, 

limpar, amparar, tão somente cuidar. 
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A formação do ser infante, efetivamente, só veio à tona depois que educadores e 

psicólogos analisam as fases da infância e repercutem a importância do estímulo e, com ela, a 

necessidade de multiplicar esse conhecimento evitando um atraso científico nas nações. 

A qualificação profissional, a remuneração, a educação continuada dos atuantes em 

creches e pré-escolas ainda não se regularizou nacionalmente, entretanto já se têm exemplos de 

documentos que visam preparar professores para a atuação na Educação Básica. 

Pode-se citar três documentos, Referenciais para a formação de professores (RFP,1998), 

Proposta de diretrizes para formação inicial de professores de educação básica em curso de nível 

superior (maio /2000) e Parecer CNE/CP n.º 009/2001. que pontuam a profissionalização do 

sujeito atuante na Educação Infantil. 

O RFP/1998 denomina professor quem “trabalha diretamente com as crianças, jovens e 

adultos em instituições responsáveis pela educação infantil e ensino fundamental” (MEC/SEF, 

1998, p. 12). Apesar de ampla e não-específica, o documento se torna inovador ao abordar o 

termo “professor de educação infantil”. 

 Já Proposta/2000 inclui os professores de educação infantil no conjunto da educação 

básica. O termo é mencionado quatro vezes ao longo de todo o texto, valorizando a etapa inicial 

da Educação Básica, bem como os profissionais atuantes, como precursores essenciais para as 

seguintes. O parecer de 2001 também endossa essa questão, mas dicotomiza como os 

documentos anteriores, o termo cuidado, considerando-o a partir dos quatro anos de idade, 

sinônimo de educar. Como se antes isso não acontecesse. 

O cuidar possui duas faces, separadas pelos documentos, sendo citados antes dos três 

anos como uma necessidade pela dependência da criança e após essa fase, ligada à 

aprendizagem, como se antes não houvesse nenhuma abordagem pedagógica no ato de cuidar. 

Tal paradoxo, caracteriza um retrocesso tanto no sujeito da criança, quanto na valorização do 

profissional que atua nessa fase, pois descontrói o cuidar como direito em todas as fases e parte 

integrante da formação humana (KRAMER, 2003a).  

O Brasil com suas leis e diretrizes que asseguram direitos das crianças, avança em sua 

ideologia educacional e consolida políticas para abastecer as instituições escolares de pessoas 

cada vez mais informadas das capacidades dos meninos e meninas que passam pela escola em 

seus anos iniciais. Entretanto, os profissionais da educação infantil somente serão efetivamente 

equiparados como professores se esse ato confluir com o reconhecimento de suas 

especificidades (KRAMER, 2003b, p. 91). 
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O PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL: UM NOVO OLHAR 

A evolução de toda trajetória do infante estimulou um novo olhar atribuído aos 

profissionais da educação. 

O trabalho direto com as crianças pequenas exige que o educador tenha uma 

competência polivalente. Ser polivalente significa que ao educador cabe trabalhar com 

conteúdo de naturezas diversas que abrangem desde cuidados básicos essenciais até 

conhecimentos específicos provenientes das diversas áreas do conhecimento. Este 

caráter polivalente demanda, por sua vez, uma formação bastante ampla e profissional 

que deve tornar-se, ele também, um aprendiz, refletindo constantemente sobre sua 

prática, debatendo com seus pares, dialogando com as famílias e a comunidade e 
buscando informações necessárias para o trabalho que desenvolve. São instrumentos 

essenciais para reflexão sobre a prática direta com as crianças a observação, o registro, 

o planejamento e a avaliação (RCNEI.BRASIL, 1998, p. 41).  

 

A valorização e capacitação ainda é desigual, mas implica outras questões como 

maiores recursos destinados à classe e uma luta maior pela remuneração. 

O cuidar, portanto, se põe em paralelo ao educar, por uma lógica quase que primitiva de 

que não há educação sem transmissão de valores e regras. Uma sociedade, à medida que se 

forma, possui regras, valores e conceitos que devem ser conhecidos por todos os que a constitui. 

A escola, então é o lugar dessa transmissão e que cada vez mais tem por dever possuir 

instrumentos capazes de perpetuar os valores da sociedade a qual está inserida. O ato de cuidar 

se sobrepõe sem intuito afetivo. Cuidar, nesse contexto, se refere a uma manutenção social com 

respeito a regras. Não há fusão com educação, mas uma junção de conceitos, ainda distintos. 

Tal afirmação pode surtir uma indagação: Os valores, conhecimentos e conceitos são 

detidos e formulados por uma classe que, por ser dominante, dissemina os que julgam mais 

convenientes e pertinentes a manutenção de classes? 

Faz-se alusão à educação compensatória que surge para “salvar” aqueles nascidos sem 

oportunidades, privados de cultura. 

Em corrente positiva, entretanto, pensar em melhorias é pensar no educador como 

propulsor de oportunidades desarticuladas de classes, direcionando a ele um novo olhar para 

que ele possa adquirir olhar novo ao que vê, sente, escuta, ou seja, o seu educando. 

Educar e cuidar estão além de ensinar hábitos de higiene. Ensinar não é apenas educar e 

nem o contrário. São ações pedagógicas atendendo necessidades reais que vão do individual ao 

coletivo. O profissional deve ter flexibilidade e sensibilidade para perceber a aquisição e a 

maturação do conhecimento construído pelo infante (OSTETO, 2000). 
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 Formar é um conjunto de ações em rede que priorizam a implicação do educar, do cuidar, 

do zelo, do afeto, mas também da autonomia, sem desarticular, sem dicotomizar nenhum dos 

conceitos. 

Todos esses aspectos devem ser inculcados no indivíduo que se propõe a educar e 

formar, cuidar e perseverar na prática educacional. Para cumprir tais aspectos o profissional que 

se destina a tal função ao ser contratado tem assegurado:  

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na 

educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 

nível médio, na modalidade Normal.(LDB  9394/96 ART. 62) 

 

UMA ANÁLISE POLÍTICA DOS PASSOS PARA A CAPACITAÇÃO 

PROFISSIONAL: UM SALTO OU ABISMO? 

 

O resquício da despreocupação arcaica com tais grupos de trabalhadores ainda tem por herança 

alguns milhares de profissionais sem o perfil ditado pela lei. Segundo o censo escolar de 

2007(MEC/INEP, 2007), no Brasil, 119 mil professores de escolas públicas e particulares não 

têm a formação mínima necessária para exercer a docência na educação básica. Os chamados 

“professores leigos” cursaram só o ensino fundamental (15,9 mil) ou o ensino médio regular 

(103,3 mil). Já em 2019, nos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), nos quais se 

concentram 751.994 docentes, 80,1% são graduados com licenciatura (602.375). Outros 4,1% 

concluíram o ensino superior (bacharelado) e 10,6% têm o magistério em nível médio. A 

pesquisa constatou que 5,2% de professores dos anos iniciais possuem nível médio ou inferior 

(MEC,2019). 

Em análise às políticas de desenvolvimento e financiamento, Mello (analisa que a 

educação básica pública oferece condições para os profissionais egressos da educação privada, 

sem dispor de um controle de qualidade, além do que, nas regiões em que os cursos de formação 

de professores são predominantemente públicos, o poder público pode financiar através de 

recursos disponíveis à manutenção da educação básica a formação de seus professores, supondo 

um duplo financiamento das instituições estaduais de ensino superior. 

Além dessa, há ainda outra grande discussão ainda por acontecer: os sistemas públicos 

de educação básica, estaduais e municipais, que gastam recursos em capacitação de professores, 

recursos esses pagos novamente a instituições de ensino superior, privadas e públicas, para 

reformularem uma preparação insuficiente feita a esses professores em etapa inicial de 

formação inicial dos professores. 
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A desconstrução desse cenário e uma reestruturação política que vise a otimização dos 

métodos preparatórios para professores da educação básica desde a etapa de Educação Infantil 

é, a priori, o caráter essencial para a educação de qualidade e sem distinção de classes. 

Tratar os educadores com respeito é acreditar na educação e desenvolver estratégias para 

que esta seja valorizada como o início do ciclo de uma sociedade competente. Isso só acontecerá 

se os profissionais oriundos da educação básica pública tiverem garantidos os subsídios para 

ingressar no ensino superior público, e que esse fomente, através de políticas e programas de 

crédito, os estudos desses futuros profissionais, seja em âmbito privado ou público. 

Aceita-se então, que o abismo diminuiu, mas ainda há fissuras a serem fundidas, a fim 

atingir os extremos do Brasil, pensando na sua diversidade de alunos, professores, pais e na 

pluralidade. 

A universalização da formação dos educadores não é uma unificação de currículos, mas 

uma reunião de métodos para identificar a didática que deve ser aplicada aos pequenos seres e 

às suas potências.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pensar então um ensino de qualidade é pensar na primeira etapa desta, dada em âmbito 

familiar e em creches e pré-escolas que não devem se submeter apenas à primitiva forma de 

cuidar, do asseio e da higiene dos pequenos.  

 O educador de hoje, tem por função, desatar as amarras que os restringem a olhar o 

infante como o não falante. Os mediadores educacionais, no entanto, devem direcionar seu olhar 

ao infante como aquele que inicia a sua fala e consequentemente sua constituição como 

indivíduo, cuja personalidade precisa de propulsores que potencializem suas reais condições de 

se tornarem atores de uma sociedade. 

 A figura do educador deve ser reconhecida em todos os agentes que se aproximam do 

infante, seja ele um profissional que higieniza, ou aquele presente na sala de aula como o 

estimulador, o cuidador, o coordenador, o diretor, o professor ou qualquer nomenclatura dada 

por uma questão de distribuição de funções ou hierarquia. Isso significa não dissociar o cuidar 

do educar. 

 Tal filosofia só se concretiza com sólidos programas educacionais, projetos voltados a 

uma realidade comum, profissionais devidamente capacitados por cursos de extensão, formação 

continuada, investimentos financeiros por parte do poder público e uma distribuição 

orçamentária destinada ao ensino proporcional à dificuldade existente hoje em diversas regiões 

do país. 
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A escola, como instituição, não deve ser substituta das carências familiares, mas um 

ambiente de sociabilidade com relevante diferencial. O cuidado e a educação de crianças, nesse 

espaço, fazem com que essas convivam, explorem, transformem, desenvolvam inúmeros 

processos de constituição do sujeito. 

Um tripé com sólidos alicerces: pais, educadores e crianças constroem grandes 

monumentos. A escola desenvolvendo práticas que viabilizem ações autônomas de higiene, 

cidadania, linguagem, raciocínio com a ludicidade que a criança de Educação Infantil exige e a 

família apoiando e estendendo, por meio da compreensão de todo o processo, a proposta por 

todos os ambientes frequentados pelo educando (França,2018). 

Dessa forma, os desafios inerentes de todas as etapas de vida que virem posteriormente 

serão bem permeáveis ao universo educacional por mediadores de outras faixas etárias e pelas 

respectivas famílias, pois todos estarão imersos no grande aparato que envolve a prática de 

formação educacional funcional e progressista. 
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RESUMO 

O trabalho a seguir tem como enfoque a busca da inclusão efetiva dos portadores de transtorno 

de déficit de atenção e hiperatividade nas escolas regulares, bem como o seu acompanhamento 

frequente por profissionais multidisciplinares, no intuito de garantir a integração global, 

percebendo as potencialidades dessa parcela estudantil e minimizando os entraves. Portanto, a 

busca da adequação das múltiplas áreas de conhecimento nessa pesquisa, a fim de investigar 

cada caso, é essencial para elucidar as dificuldades que podem prejudicar a aprendizagem, bem 

como a plena inclusão. 

Palavras-chave: Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, Escola, Inclusão. 

 

ABSTRACT 

The following work focuses on the search for the effective inclusion of patients with attention 

deficit hyperactivity disorder in regular schools, as well as their frequent follow-up by 

multidisciplinary professionals, in order to ensure global integration, realizing the potentialities 

of this student portion and minimizing obstacles. Therefore, the search for the adequacy of the 

multiple areas of knowledge in this research, in order to investigate each case, is essential to 

elucidate the difficulties that can impair learning, as well as full inclusion. 

Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, School, Inclusion. 

  

 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa tem como abordagem principal o aluno com transtorno de déficit de atenção 

e hiperatividade no espaço escolar, buscando sua inclusão no processo de ensino-aprendizagem 

e todos os recursos que este tem direito e deve usufruir. Nesse caso, portanto, há de se estudar 

os impactos positivos e negativos dessa inclusão, e se esta acontece de modo funcional ou é 

simplesmente uma inserção que não garante a aprendizagem e qualidade do ensino do aluno e 

da turma a qual pertence. 

É importante diagnosticar as dificuldades da inclusão do portador de TDAH e perceber 

as limitações pedagógicas, do ponto de vista estratégico e estrutural, que o professor se depara. 

O discurso clínico e pedagógico do transtorno também precisa estabelecer uma relação 

integrada e complementar para que o portador de TDAH tenha suas potencialidades e 

especificidades percebidas e estimuladas sem vinculá-lo a alguém limitado e sem expectativas. 
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Necessita-se discutir as possibilidades de inclusão de alunos com dificuldade de 

aprendizagem devido ao TDAH e se esta não vem acontecendo, também enumerar os motivos. 

Ampliar a discussão para além da sala de aula é munir-se de um aparato multidisciplinar 

e atribuir sentido a um tratamento completo que envolva à família, a fim de descontruir o 

estigma de alunos “problemáticos” e que esse não seja o fim da diagnose.  

É preciso pesquisar o que assegura a legislação na esfera nacional, na realidade de cada 

aluno e da região que pertence, considerando seu direito à igualdade de acesso e de 

aprendizagem. A lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 em seu artigo 59 inciso V, 

assegura aos educandos com deficiência e transtornos globais, nas instituições de ensino a qual 

estão matriculados: “Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular”. (LDB 9394/96) 

 

O TDAH: suas definições, causas e impressões  

O TDAH se caracteriza por uma variedade de problemas relacionados com falta de 

atenção, hiperatividade e impulsividade, bem perceptíveis na infância ou adolescência que 

atuam, principalmente, nas atividades escolares e resultam em dificuldades no desenvolvimento 

do cotidiano do portador. Os principais sinais são inquietação, desatenção e impulsividade e 

possui quatro tipos: desatento, hiperativo/impulsivo, combinado e não-

específico.(GOLDSTEIN, 2006). 

O TDAH é um distúrbio biopsicossocial por apresentar fatores genéticos, biológicos e 

de convivência. (ZIMERMAN, 2007 apud PINHEIRO; LEÃO, 2008). Ele pode ter predomínio 

na desatenção, na hiperatividade ou em ambos, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico nas 

Doenças Mentais IV. 

As crianças com TDAH possuem dificuldades em se concentrar em atividades simples, 

lúdicas. Por fazer mais de uma tarefa por vez e, sem terminar nenhuma delas, se frustra e se 

desinteressa em fazer outra. Possui uma resistência na autorregulação e assim, tarefas escolares 

simples se tornam um transtorno.  Não se trata de uma incapacidade cognitiva, mas sim da falta 

do autocontrole. Age de modo impulsivo e agitado, podendo cometer atos que deixem em risco 

sua integridade física. (LIMA, 2011).  

Muitos estudos têm apontado que o TDAH é originado de alterações no funcionamento 

cerebral, no lobo pré-frontal, e dos demais circuitos neurais responsáveis por um padrão de 

filtragem das informações, coordenando a atenção do indivíduo. Múltiplos genes, combinados 

ou não com fatores ambientais, podem levar ao aparecimento do TDAH. O fator genético, 

portanto, é predominante em relação ao ambiente. Contudo, o ambiente familiar e social é 

extremamente importante para a evolução do portador de TDAH. Uma estrutura familiar 
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compreensiva e receptiva otimiza a evolução do quadro. O caos e a desordem são totalmente 

nocivos agravando o quadro. Um ambiente externo familiar mais conciso e harmônico não 

evitam o nascimento de uma criança com TDAH, mas vai ser primordial para o melhor 

acolhimento e o não-agravamento dos sintomas. (SENA; DINIZ NETO, 2007).  

O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ainda parece um desafio para 

educadores, pais e especialistas de saúde mental, pela linha tênue que o deixa sob uma 

desconfiança de ser apenas uma resistência em aceitar regras e querer desafiá-las. Crianças com 

menos de cinco anos que apresentam alguma agitação não trazem claramente uma certeza que 

serão portadores de TDAH. O diagnóstico não se dá suficientemente, por análise de exames ou 

uma observação estanque de comportamento e nem possui solução instantânea sob ministração 

medicamentos (RODHE,1999). 

O trato com esse transtorno não possui uma retilínea forma, pois cada portador tem suas 

peculiaridades e vão reagir de diferentes maneiras e nem sempre significativas e positivas no 

percurso da aprendizagem. As impressões da família, primeiramente, se definirão quando o 

portador se tornar estudante e, a escola dará um retorno do comportamento. São tentativas e 

erros até um diagnóstico, e não será este o fim do processo. Ao se deparar com um portador de 

TDAH, é que o trabalho de inclusão se impõe com desafio. Deixou de ser um problema 

comportamental e passou a ser uma infinidade de entraves que devem ser estudados, 

compreendidos e transformados em passagens para o processo pedagógico. 

 Entretanto, sem saber diferenciar o que é um desenvolvimento natural da criança com 

suas peraltices e distrações controláveis de um distúrbio psiquiátrico, o sistema educacional, a 

família, os psicólogos e os psiquiatras e neurologistas correm o risco de redundar na discussão, 

colocando em um mesmo grupo crianças meramente agitadas pela falta de estabelecimento de 

limites e crianças com uma dificuldade de concentração que atrapalha seu desenvolvimento 

cognitivo. Há um risco de diagnósticos equivocados que resultem na ministração de remédios 

controlados em crianças de apenas seis anos de idade.  

Por se tratar de um quadro no qual essencialmente ocorrem alterações no 

comportamento da criança, passou a receber, nos últimos anos, um interesse maior 

dos interessados no estudo do psiquismo, particularmente os psiquiatras, por meio da 

participação da APA (Associação Americana de Psiquiatria) e sua inserção no DSM. 

A partir daí, como acontece com outras doenças psiquiátricas, basta-se pela avaliação 

das manifestações clínicas sem necessariamente ter sua confirmação por exames 

complementares, ficando, então, validado como diagnóstico.(...) Entretanto, isso está 

distante de ser uma unanimidade. É necessário que desde já se faça esse alerta com 

relação à polêmica existente quanto ao conceito e ao critério diagnóstico 
propostos.(...) São necessários devida cautela e critérios rigorosos na adoção de novos 

conceitos para não se repetirem equívocos de outras épocas. (CYPEL, S. 2003, p. 21-

22).  
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De acordo com o DSM-IV (Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

da Associação Psiquiátrica Americana), o diagnóstico é fundamentado através da congruência 

de sintomas associados e percebidos por uma equipe multidisciplinar, mas com parecer final de 

um psiquiatra ou neurologista. Não se faz necessário, como já foi explicado, uma bateria de 

exames clínicos que laudem alterações estruturais do cérebro. Relatórios de observação 

sequenciais e outros exames direcionados já corroboram uma diagnose satisfatória. Contudo, 

esse quadro só se faz possível frente a um aparato pedagógico que agregue fatos consistentes 

no momento anterior, seja orientando/encaminhando a família pela busca de profissionais de 

saúde mental, sem renegar ajuda paralela e integrada no percurso escolar deste aprendente.  

O diagnóstico não se restringe a uma análise clínica, nem a exames físicos, seguidos de 

um laudo conclusivo. São sintomas de conduta, atitudes, indagações sobre sensações 

enfrentadas, relatos da família e da escola e uma certificação médica que descaracteriza 

qualquer outra causa patológica. (MAIA et al, 2015). A investigação escolar é ininterrupta. É 

um caminho de muitas idas e vindas. O percurso ocorre entre a saúde mental e as vivências 

escolares.  

Para as crianças com TDAH, uma avaliação sistemática de comorbidades auxilia a 

correta orientação da família quanto aos problemas que podem, inclusive, ser mais 
prejudiciais que o próprio TDAH ou, somar-se a ele, agravando o prognóstico final. 

(PEREIRA, ARAÚJO E MATTOS, 2005,p.399) 

 

Comorbidades, são resumidamente, transtornos secundários que aparecem nos 

portadores de TDAH. Em suma, há outros tipos de comportamentos que caracterizam outros 

tipos de transtornos que se oportunizam do transtorno primário. Na verdade, o TDAH engloba 

uma imersão em análise de conduta, propensão a suicídio, comportamento desafiador, 

depressão e bipolaridade que agravam o caso, mas são comumente tratados quando a diagnose 

se faz precoce, mas podem se sobressair se o TDAH for negligenciado ou minimizado. 

É importante um tratamento imediato à confirmação do diagnóstico. Uma definição 

médica precoce e tratamento adequado podem reduzir efetivamente o fracasso escolar e 

extinguir a possibilidade de desistência do portador e de sua família frente às dificuldades 

sociais que o transtorno pode provocar como depressão e outros distúrbios secundários. 

(CIPEL,2003). 

O TDAH na escola: os caminhos a seguir 

A discussão sobre o que é o TDAH deve tanger uma investigação conceitual, como já 

visto no capítulo anterior, traçando os aspectos de toda a realidade que portadores de TDAH se 
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deparam na sua trajetória escolar. O conflito se evidencia na fase escolar quando um aluno que 

não atende às expectativas por seu comportamento agitado e disperso. 

 

A intervenção escolar é muito importante e em alguns casos pode facilitar o convívio 

dessas crianças com colegas e, também, evitar que elas se desinteressem pelo colégio, 

fato muito comum em adolescentes. O problema é a escola participar do tratamento; 

muitas escolas não apenas desconhecem o TDAH como também não têm o desejo ou 
possibilidade de participar do tratamento, pelas mais variadas razões. (MATTOS, 

2003, p.43)  

 

A fase escolar é, portanto, a mais latente para a observação do comportamento dos 

alunos portadores de TDAH, pois é nessa etapa que a criança começa a se socializar e é notável 

a dificuldade de integração, concentração dos que possuem TDAH. Portanto, apesar de difícil, 

a intervenção escolar e familiar deve ser enfática para amenizar as consequências que um 

comportamento impulsivo e ansioso perdure na maturidade. (BARKLEY, FISCHER et.al., 

BIEDERMAN, 1997). 

É notório que a prática contemporânea da escola em lidar com alunos ditos 

“problemáticos” são rapidamente enquadrados em um estereótipo, encaminhados para uma 

análise com psicólogo, as famílias são convocadas e neste momento o embate acontece e a 

solução fica cada vez mais distante. Por uma série de fatores, a família pode resistir e a escola 

pode se equivocar. A família, porque não compreende a criança como um portador de transtorno 

e nem cogita a possibilidade, por receio da medicalização. A escola, pelo risco de generalizar 

um comportamento agitado e encaminhar o estudante para uma análise médica, que por sua vez, 

pela necessidade imediatista de resolver a problemática, ministram medicações controladas.   

Um cenário escolar formado por uma caótica realidade de estudantes portadores de 

TDAH sem diagnóstico e sem tratamento e um outro sem-número de alunos medicados de 

forma equivocada. Junto a isso, um sistema na contramão, tentando integrar um currículo a um 

grupo com inúmeras necessidades, com pouco retorno e um saldo de sucesso não satisfatório. 

Toda essa problemática se enquadra em qualquer escola com pouco preparo, estrutura física e 

profissional insuficientes com a intencionalidade de incluir, mas sem perceber como cada aluno 

reage aos estímulos e se os estímulos estão pertinentes em cada situação, pois de acordo com 

Jane Patrícia Haddad (2013,p.18):  “A criança reage diferente do que se espera dela, o que não 

quer dizer que não seja inteligente e capaz de aprender. Ele apenas processa as informações 

recebidas de maneira diferente.”  

Professores de turmas com alunos hiperativos precisam de muita paciência e 

disponibilidade, pois eles precisam de muita atenção, pois geralmente, o portador de TDAH 
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possui autoestima baixa pela frustração de não conseguir terminar as tarefas como os demais, 

pela desatenção. 

Conhecer o transtorno é fundamental para diferenciá-lo de uma mera birra, preguiça ou 

desinteresse. A dificuldade de auto regulação é um sintoma do TDAH e uma turma dificulta 

mais sua concentração e a autovalorização. Turmas pequenas são essenciais para que o 

professor tenha um olhar mais particular e que o portador de TDAH tenha a possibilidade de 

solicitar mais a ajuda, como também ser percebido dentro das suas limitações e particularidades. 

Também oportuniza aos demais alunos uma visão mais solidária das dificuldades dos colegas. 

(GOLDSTEIN, S. & GOLDSTEIN, M.,2003). 

Mas, a escola sozinha não logra êxito, muito menos o professor, sem amparo. Depois 

que se recebe o diagnóstico ou a suspeição dele, o trabalho começa efetivamente. Árduo e 

multidisciplinar, o tratamento ganha a forma do portador, estudando suas necessidades e 

potencialidades.  

 A aceitação da família só acontecerá com uma boa orientação dos especialistas. O 

tratamento é conjunto, coletivo e constante.  Engloba todos os envolvidos, requer preparo da 

equipe pedagógica, para não marginalizar o portador de TDAH, não fazer dele um componente 

de dificuldade, segregado do grupo por apresentar dificuldades, mas que seja o ponto de partida 

para um possível replanejamento que contemple todo o grupo. 

 Os trabalhos devem ser feitos em pequenos grupos, estimulando e elogiando sempre 

qualquer mínima evolução. A rotina deve ser respeitada na sua estrutura organizacional e 

cronológica, a fim de que a criança entenda que há um cronograma a ser seguido e que não se 

surpreenda com nenhuma mudança brusca. 

A repetição é um método muito eficaz para reiterar os comandos e regras que devem ser 

seguidos. O trabalho de concentração deve ser constante em espaço de tempo pequeno, sem que 

se prolongue ou possibilite a frustração. (ARAUJO E SILVA, 2003 apud ANDRADE,2004). 

Sendo o TDAH um transtorno neurobiológico, assim como Goldstein (2006) definiu, 

identificado em crianças no ambiente escolar, onde se inicia sua interação social com o mundo 

externo, o comportamento é o que a distingue do que é considerado normal em relação às outras 

crianças. Entretanto, a inclusão só acontece quando se ressalta os pontos fortes do aluno, 

tentando superar suas dificuldades e fazendo adaptações nas atividades propostas. Escola e todo 

o seu corpo docente devem estar cientes que as habilidades dos alunos com TDAH devem ser 

estimuladas na percepção de suas limitações e de suas potencialidades (ROHDE et al., 2003). 

 

 

 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

308 
 

A INCLUSÃO GERA MUDANÇAS 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de número 9394/96, em seu 

capítulo V, artigo 59, “[…] os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades 

especiais: currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específica, para 

atender às suas necessidades”. 

O conceito de inclusão está teoricamente explicitado, mas a simples frequência na escola 

não garante a equidade no processo de ensino aprendizagem. A mobilização e o desejo de 

professor e aluno, junto com a sua família, a crença no trabalho aplicado e a correta 

instrumentalização do sistema pedagógico, bem como um projeto pedagógico pertinente que 

contemple o currículo é que tornará o processo inclusivo eficiente. (HADDAD,2013). 

A simples matrícula não garante a integração do discente em questão. Não o aproxima 

de um sistema educacional contemplador de todos, pois esse ainda está no campo das ideias e 

não na efetiva igualdade de direitos. (PRIETO, 2006) 

O uso de psicofármacos não é a salvação do caso, e muitas vezes camufla uma pseudo-

inclusão. Mesmo utilizando medicamentos, o portador pode apresentar sinais de esquecimento, 

desajustes emocionais e sociais, porque a medicação não vai corrigir o distúrbio cerebral. A 

psicofarmacologia, nesse caso, auxilia na concentração e no controle da atenção para a 

realização das tarefas educacionais. Segundo Peres (2013), atividades físicas regulares e um 

sono regulado melhoram muito a agitação e, combinados com as medicações, otimiza o bem-

estar do portador para realização de suas atividades sociais, incluindo as escolares. 

O vínculo afetivo entre o aluno portador de TDAH e o professor também beneficia a 

evolução, mas não exime da família a dedicação em aceitar o diálogo, bem como suscitá-lo 

quando achar pertinente.  

Tem de haver valorização do potencial e competência desse aluno para que ele não se 

sinta desmotivado a pedir ajuda quando não conseguir realizar algo. 

A ABDA - Associação Brasileira de Déficit de Atenção (2017) sugere que o professor 

repita as instruções de forma rotineira e peça que seu aluno portador de TDAH repita também, 

sempre antes de começar alguma tarefa. O reforço é um instrumento essencial para evitar 

desajustes no decorrer das aulas.  Recursos audiovisuais, midiáticos, estratégias gráficas de 

mapeamento textual auxiliam na firmeza do foco que se pretende que o aluno alcance. 

São ajustes que se farão necessários ao longo do processo escolar. Eles surgirão sempre 

depois dos desafios. É esse o caminho: do caos à pequenos avanços, evoluções ínfimas, revisões 

de trajeto, retomadas, tentativas. A inclusão é isso: não permitir que se desista, nem o professor, 
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nem o aluno e sua família. A equipe pedagógica deve estar toda envolvida, no papel de agente 

e não de espectador. (VARGAS et al,cap.9,2014). 

O aluno diagnosticado com TDAH é apenas o ponto de partida. O diagnóstico precoce 

impulsionado de um tratamento direcionado em seu âmbito pedagógico e clínico resultará na 

inclusão e aprendizado do aluno no seu espaço escolar, mas também em todos os espaços que 

ocupar em caráter subsequente. Todo o seu trajeto escolar é um desafio. É permitir que se faça 

parte, em uma perspectiva global, que não se limite à sala de aula, mas que parta desta sob o 

olhar de toda a equipe pedagógica e um envolvimento da instituição escolar e a família.  

Para que se tenha sucesso com o estudante que tem TDAH e com os demais, é 

indispensável um professor que interaja com a família e uma instituição de ensino 

comprometida com a formação plena de seus aprendizes. O olhar crítico de nada cooperará no 

tratamento. Uma ação equivocada, seja em uma palavra mal empregada, ou uma ação 

negligenciada do aluno tende a trazer danos determinantes para o fracasso do sujeito. No 

ambiente escolar, a criança desenvolve habilidades, aprende, estabelece relações, se comunica, 

se tiver uma mediação sadia e estimulante.(RITCHER, 2012). 

A inclusão garantida em lei não ilustra a totalidade de todo o cenário que uma escola 

que recebe um portador de TDAH, ou qualquer outro. Falar de inclusão está muito além de falar 

de legislação educacional. Se imprime na prática, no árduo trabalho docente, na inocente 

condição do aprendente e na dicotomia entre teoria e prática, que se distancia do que se imagina 

ser pertinente no âmbito educativo.  

A Escola Inclusiva é, pois, a que não é indiferente à diferença, mas antes que 

contempla as semelhanças que naturalmente existem, do mesmo passo que valoriza a 

antropodiversidade das suas populações. (CARVALHO, 2004, p. 42).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Cabe ressaltar que a Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, sendo um 

distúrbio biopsicossocial, ele está imerso em relações com o ambiente e, sendo essa sadia, mas 

fácil será o trato com o portador.  

A questão neurológica está intrínseca e esse quadro não se pode mudar, mas a relação 

social é passível de mutação e evolução. O embate está sobre a ministração de remédios, 

envolvimento, aceitação e dedicação da família, frente aos relatos de comportamento que se 

sobressaltam na fase escolar. A escola, como instituição e o profissional que lida com esse aluno 

portador de TDAH, devem estar imersos em uma proposta inclusiva eficiente, mas que ainda 

se fantasia e se faz ilusória e teórica, visto que, o que a lei garante, de nenhuma forma assegura 

uma participação efetiva e despida de preconceito.  
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Não cabe, nem se faz pertinente culpar a escola por isso, muito menos o docente. A 

dicotomia acontece pela estrutura, ainda imatura da máquina pedagógica, em seu nível micro, 

como escola, e em nível de políticas públicas, que se supõe que devem fazer valer a legislação 

vigente.  

Percebe-se que falta da formação continuada do professor, aliada a uma organização 

educacional sem investimentos financeiros, minimiza qualquer esforço pessoal do docente que 

quer e acredita na inclusão. 

As dificuldades estão também em um atendimento médico acessível, coerente com a 

demanda, mas não se compara com a falta de encaminhamento precoce, frente à uma 

observação minuciosa da escola.  Esta quando se dá, pode se chocar com a resistência da 

família. A escola, ora não comunica, porque entende ser um comportamento desafiador 

recorrente de uma “falta de educação”, ora porque entende que terá que convencer os pais que 

seu filho é um “transtornado”. Neurologistas? Para quê? Ele não tem problema de cabeça! 

Psicólogos, psiquiatras?  Ele não é maluco! 

É uma tríade que só funciona com a harmonização dos aspectos, na congruência de 

informações e na hegemonia do esforço. 

Mas, analisando todas as dificuldades apontadas a conclusão não pode ser pessimista. 

Pode-se evitar um embate à medida que a escola, na sua plenitude, com seus agentes executando 

o papel de informar e não se entregar perante forças contrárias, se mostrem voluntariosas a olhar 

esse aluno sem ser um problema a ser limado, mas um desafio a ser assumido. Quando os pais 

percebem que a escola “abraça” a causa, estes se põem a refletir e não se sentem indesejados. 

(ARAUJO e SILVA,2003) 

A aceitação se impõe pela lei, então vemos as escolas na obrigação legal de não 

questionar, mas continuar imóvel. O desafio é exatamente inverter a coação em oportunidade.  

É sabido que os portadores de TDAH possuem hábitos imprevisíveis e que diferem uns 

dos outros. A autorregulacão é difícil, mas com os métodos de repetição, organização de rotinas 

e do ambiente, bem como o envolvimento dos demais alunos, o processo não será regressivo. 

O aparelho pedagógico se encontra em emergência, clamando por um olhar menos 

engessado e sistemático de incluir mecanicamente alunos. O professor é um solicitante 

constante de parceria pública no ato do seu trabalho e a transformação da inclusão não- 

excludente, totalmente integrada, sincrônica, de fato, é o ideal pedagógico. 

Nesse ínterim, percebe-se que o contato com o ambiente escolar é o sinal de alerta. A 

descoberta do transtorno nasce ali, das relações e sob o olhar minucioso que se espera de um 

professor. Mas a identificação de sinais feita em sala de aula não faz do professor o instrumento 
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de reversão do quadro do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Essa nem é uma 

pretensão, pois seria leviano supor que ela existe.  

O que é totalmente possível é a atenuação dos sintomas, frente ao diálogo entre os 

envolvidos no processo de aprendizagem de todo e qualquer aluno: professor, equipe 

pedagógica, família, especialista de saúde e primordialmente o aluno em questão. Sob a 

perspectiva de um tratamento direcionado e individualizado, com aparatos multidisciplinares 

imersos em técnicas e dotadas de recursos educativos haverá uma suavização de 

comportamentos inoportunos e prejudiciais ao desenvolvimento escolar e, posteriormente 

social, de um modo geral. (MAIA e CONFORTIN,2015) 

 Conforme já mencionado, o diagnóstico precoce é primordial e preconiza uma 

aprendizagem, pois visa adaptar currículos, métodos, técnicas e recursos. A inserção de alunos 

com necessidades especiais, para ser inclusiva, de fato, mobiliza, muda, movimenta e institui 

um olhar mais tolerante, menos apressado e dotado de afetividade pelo o que inicialmente é 

diferente do esperado. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho teórico foi identificar os fatores e mecanismos que causam as 

dificuldades no aprendizado desde o início da vida escolar infantil, apresentando uma visão 

crítica e realista da atual situação que os pais, professores, orientadores, psicopedagogos 

enfrentam no seu dia-a-dia. As principais causas e alguns fatores que os profissionais da 

educação conseguem utilizar para realizar os verdadeiros encaminhamentos necessários.  

Palavras- Chave: Educação Infantil. Dificuldade de aprendizagem.  

 

ABSTRACT 

The objective of this theoretical work was to identify the factors and mechanisms that cause 

difficulties in learning from the beginning of children's school life, presenting a critical and 

realistic view of the current situation that parents, teachers, counselors, educational 

psychologists face in their daily lives. day. The main causes and some factors that education 

professionals are able to use to carry out the real necessary referrals. 

Keywords: Early Childhood Education. Learning difficulty. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  Na Educação Infantil, quase tudo é visto como uma brincadeira, assim não é interessante 

existir a separação do momento de aprendizado com o de brincar fazendo com que a criança 

tenha uma experiência e contato com o processo de ensino-aprendizado, tornando um momento 

valioso e cheio de novas descobertas. Dentro desse ambiente a criança adquire vários pré-

requisitos que serão necessários para uma aprendizagem significativa. 

 O objetivo de qualquer escola sempre será esse processo de ensino-aprendizagem, 

levando em consideração uma educação de qualidade e formação continuada dos profissionais, 

para que os objetivos sejam alcançados com êxito.  

Destaca-se que o educando quando não cumpre o papel esperado pela sociedade, o 

famoso “padrão” ele é discriminado, rejeitado e às vezes excluído. Alguns professores não estão 
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preparados, para as devidas intervenções, agindo por impulsos e estresses do dia-a-dia causando 

assim vários problemas futuros, ainda mais se tratando de crianças tão pequenas como as da 

Educação Infantil.  

A qualidade do ensino oferecido hoje no Brasil está caótica. Segundo os dados do INEP 

(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) o quantitativo de crianças 

matriculadas na Educação Infantil e no Ensino Fundamental cresceu nos últimos anos, porém o 

abandono escolar tem sido monitorado, percebendo-se uma desigualdade enorme nesse 

processo.  

A aquisição cognitiva sempre caminhou de mãos dadas com a aprendizagem dos 

conhecimentos desde o nascimento, dentro do contexto da educação formal, onde o professor é 

o mediador. Essa aplicabilidade, nos dias atuais passou a ter uma influência enorme fora dos 

muros da escola, os educandos aprendem em todos os ambientes que frequentam, fazendo com 

que a aprendizagem seja acessível a todas as pessoas.  

Em todos os casos pesquisados tende-se uma realidade onde as crianças quando se 

iniciam na escola nos primeiros anos, possuem uma dificuldade de socializar, brincar, dividir, 

ler e escrever, sendo percebida em um momento importante do processo, quando o educando 

dá o primeiro passo na vida estudantil. 

Todos os profissionais e pais deveriam estar conscientes que no momento em que a 

criança inicia sua vida estudantil necessita de cuidados especiais, no sentido de vários 

sentimentos que são transmitidos, logo no início como: aceitação pelo grupo, comparações que 

alguns profissionais fazem entre as crianças, baixa autoestima, entre outros fatores. Todos ao 

redor, desse educando devem estar preparados para responder as suas perguntas, ajudá-lo, 

incentivá-lo e acima de tudo manter um acompanhamento sistemático da sua vida escolar.  

Contudo, objetiva-se esse artigo a refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem no 

contexto educacional da Educação Infantil no século XXI. Como objetivos específicos: 

compreender o processo de ensino-aprendizagem; verificar as dificuldades de ensino-

aprendizagem na educação-infantil e; identificar quais os motivos para o sucesso e fracasso 

após a educação infantil.  

Quanto à metodologia adotada, caracteriza-se como pesquisa descritivo-explicativa, 

pois procura relatar e explicar as dificuldades no processo de ensino e aprendizagem da 

educação infantil no século XXI. Quanto à coleta de fontes, a metodologia adotada foi à 

pesquisa bibliográfica. 
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ENTENDENDO O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

Um autor bem conceituado para exemplificar o processo de ensino-aprendizagem é 

Vygotsky, onde o desenvolvimento é dividido em dois momentos: o real e o potencial. O real é 

visto como um momento onde a criança está com as suas funções maduras, desenvolve o 

aprendizado sem a ajuda de ninguém, já o potencial ela necessitará da ajuda de alguém, nesse 

período haverá uma pessoa para incentivar, organizar e acompanhar todo o processo.  

É um processo pelo qual o indivíduo adquire informações habilidades, atitudes, 

valores, etc. a partir de seu contato com a realidade, o meio ambiente, as outras 

pessoas. É um processo que se diferencia dos fatores inatos (a capacidade de digestão, 

por exemplo, que já nasce com o individuo) e dos processos de maturação do 

organismo, independentes da informação do ambiente. Em Vygotski, justamente por 

sua ênfase nos processos sócio-historicos, a ideia de aprendizado inclui a 

interdependência dos indivíduos envolvidos no processo. O termo que ele utiliza em 

russo (obuchenie) significa algo como “processo de ensino aprendizagem”, incluindo 

sempre aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre essas pessoas 

(OLIVEIRA,1995, p.57). 

 

No espaço entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial existe uma zona, 

chamada de desenvolvimento proximal, onde o educando terá o auxílio de um professor, 

colaborador, amigo mais capacitado ou um adulto, fazendo assim que o aprendizado aconteça 

com sucesso.     

O desenvolvimento potencial vai além do real, onde estudos mostram que a interferência 

na zona de desenvolvimento trará condições para um aprendizado com excelência, fazendo com 

que o resultado alcançado seja percebido por meio de resolução de problemas e tarefas com 

facilidade.  

A primeira ação que a equipe pedagógica deve se preocupar é fazer um verdadeiro 

mapeamento das dificuldades do educando, procurando a sua verdadeira causa, percebendo se 

essa é a verdadeira causa do baixo rendimento escolar. O principal problema identificado é que 

esse mapeamento não é realizado com êxito: políticas públicas sem valor, a metodologia 

utilizada pela escola não satisfaz aquele educando ou até mesmo ao grupo, professores que não 

buscam a educação continuada, problemas neurológicos, psicossociais, entre outros. 

O intercâmbio entre o educador e o educando é importante em todas as fases do processo 

de ensino-aprendizado, porém na Educação Infantil ele é mais intenso como afirma Paulo Freire 

(1996): 

 
A verdadeira aprendizagem é aquela que transforma o sujeito, ou seja, os saberes 
ensinados são reconstruídos pelos educadores e educandos e, a partir dessa 

reconstrução, tornam-se autônomos, emancipados, questionadores, inacabados. “Nas 

condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais 

sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador 

igualmente sujeito do processo”. (FREIRE, 1996, p. 26).  Sob esse ponto de vista, 
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percebemos a posição do educando como sujeito desse processo de reformulação do 

conhecimento, ao lado do educador. Ele passa a ser visto como agente e não mais 

como objeto, isto é, ambos fazem parte do processo ensino-aprendizagem numa 

concepção progressivista.  

 

DIFICULDADES NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

Nesse século a aprendizagem tem sido estudada com muita intensidade, entendendo e 

explicando como ela acontece. Muitos educadores, dentro do seu cotidiano escolar, fazem 

vários questionamentos do que acontece com alguns educando. O ensino é realizado da mesma 

maneira, porém uns aprendem e outros não.   

Alguns transtornos de aprendizagem podem ser detectados logo na primeira infância, 

onde o objetivo principal será reduzir as dificuldades cognitivas mais rapidamente e com isso o 

professor poderá trabalhar dentro da dificuldade daquela criança. O processo de aprendizagem 

na leitura, na matemática e na escrita possuem habilidades que são adquiridas na Educação 

Infantil, fazendo com que a criança conquiste alguns pré-requisitos que acompanharão a mesma 

por toda a sua vida escolar. 

Sabe-se que cada criança possui uma limitação própria e uma maturidade que é alcançada 

ao longo de várias estimulações, por isso o professor precisa atentar-se ao desenvolvimento de 

cada uma, entendendo como cada indivíduo aprende para saber lidar e levar a criança da 

educação infantil ao aprendizado. Segundo Piaget (1990), a aprendizagem possui duas etapas 

distintas, a assimilação e a acomodação, onde se confirma a aprendizagem do sujeito sobre o 

meio: 

A assimilação é defendida como um mecanismo de incorporação das particularidades, 

qualidade dos objetos aos esquemas ou estruturas intelectuais que o sujeito dispõe em 

certo momento. A acomodação se refere ao mecanismo complementar em que os 

esquemas ou estruturas do sujeito devem se ajustar às propriedades e às 
particularidades do objeto. A equilibração é o processo geral em que o individuo deve 

compensar ativamente as perturbações que o meio oferece, ou seja, obstáculos, 

dificuldades encontradas, resistências do objeto a ser assimilado. 

  

A evolução mental de uma criança sempre será equilibrada e completa, já o estágio de 

desenvolvimento será construído ao longo do processo de ensino- aprendizagem. 

No processo de ensino-aprendizagem existem dois sentidos o estrito e o amplo. No 

primeiro caso, a aprendizagem é adquirida por meio de experiências, já no segundo caso a 

aprendizagem é vista como um processo que se desenvolve com o próprio tempo usando a 

equilibração dos conteúdos.   

Na concepção de estrito amplo, a aprendizagem pode ser desenvolvida com esquemas 

anteriores, não partindo do zero, fazendo com que as experiências anteriores possam ser 
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aproveitadas e organizadas em um novo processo. Quando alguns profissionais da educação 

insistem em dizer que o aluno não aprende ou apresenta dificuldades em alguns conteúdos, 

provavelmente, ele necessitou de um conhecimento anterior.    

Para que uma intervenção seja realizada com sucesso e impeça que problemas futuros 

apareçam é necessário uma intervenção dos profissionais de educação o mais rápido possível. 

Conhecendo assim as problemáticas dos educandos. 

Todos devem estar atentos ao comportamento do educando, porém não generalizando os 

problemas com os mais variados fatores de risco existentes nesse século. Existem vários relatos 

de pessoas que apresentavam uma vulnerabilidade extensa, que ao serem acompanhados por 

especialistas conseguiram dar a volta por cima e enfrentarem os obstáculos que a vida lhes 

proporcionou.   

Em síntese, nessa abordagem, o sujeito produtor de conhecimento não é um mero 

receptáculo que absorve e contempla o real nem o portador de verdades oriundas de 

um plano ideal; pelo contrário, é um sujeito ativo que em sua relação com o mundo, 

com seu objeto de estudo, reconstrói (no seu pensamento) este mundo. O 

conhecimento envolve sempre um fazer, um atuar do homem (REGO, 2002, p. 98).   
 

Assim, as dificuldades apresentadas poderão ser associadas à vulnerabilidade dos 

educandos ou simplesmente falta de acompanhamento da família e da escola.  

 

O QUE IMPULSIONA O SUCESSO E O FRACASSO APÓS A EDUCAÇÃO INFANTIL 

De acordo com Souza (1996), existem três fatores interligados para um fracasso escolar:  

O contexto ambiental engloba fatores relativos ao nível socioeconômico e suas 

relações com ocupação dos pais, número de filhos, escolaridade dos pais. Esse 

contexto é o mais amplo em que vive o indivíduo. O contexto psicológico refere-se 

aos fatores envolvidos na organização familiar, ordem de nascimento dos filhos, nível 

de expectativa e as relações desses fatores são respostas como ansiedade, agressão, 

autoestima, atitudes de desatenção, isolamento, não concentração. O contexto 

metodológico engloba o que é ensinado nas escolas e sua relação com valores como 

pertinência e significado, com o fator professor e com o processo de avaliação em suas 
várias acepções e modalidades. A autora ressalta que, em consequência do fracasso 

escolar, devido à inadequação para a aprendizagem, a criança é envolvida por 

sentimentos de inferioridade, frustração e perturbação emocional, o que torna 

autoimagem anulada, principalmente se este sentimento já fora instalado no seu 

ambiente de origem. Se o clima dominante no lar é de tensões e preocupações 

constantes, provavelmente a criança se tornará uma criança tensa, com tendência a 

aumentar a proporção dos pequenos fracasso e preceitos próprios da contingência da 

vida humana. Se o clima é autoritário, onde os pais estão sempre certos e as crianças 

sempre erradas, a criança pode se tornar acovardada e submissa com professores, e 

dominadora, hostil com crianças mais jovens que ela, ou pode revoltar-se contra 

qualquer tipo de autoridade. Se o clima emocional do lar é acolhedor e permite a livre 
expressão emocional da criança, ela tenderá a reagir com seus sentimentos, positivos 

ou negativos, livremente. 

 

Após várias observações e registros realizados, o professor poderá identificar as 

características de cada educando, sendo elas de aprendizagem e do próprio ambiente que o 
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mesmo convive, assim ficando atento para o processo de cada indivíduo para que o seu ritmo, 

comportamento e percepções sejam frutos de um aprendizado de qualidade.    

Os conceitos apresentados podem ser validados por meio de pesquisas, partindo da 

conceituação dos pesquisadores, dos fatores de risco e proteção dos educandos no século XXI, 

sendo vários conceitos apresentados e expostos no presente artigo. 

Segundo Elias (2003), alguns fatores são os principais causadores de problemas no 

processo de ensino-aprendizado, fazendo com que o educando tenha limitações no seu futuro:  

O agrupamento dos estudos mostrou que a maioria dos estudos aborda a dificuldade 

de aprendizagem como fator de risco para problemas psicossociais (baixa autoestima, 

déficit de habilidades sociais, problemas de comportamento, comportamentos 

antissociais ou inadaptação social). Observa-se também que nem sempre a dificuldade 

de aprendizagem aparece como fator de risco isolado; ela aparece associada com 

problemas socioemocionais e comportamentais e a associação entre esses fatores de 

riscos trazem prejuízos para a criança.  

 

Os principais fatores identificados durante o processo de ensino-aprendizagem, que 

influenciam o desenvolvimento dos educandos são: déficit de habilidades sociais, baixa 

autoeficácia, ausência do desenvolvimento de consciência fonológica, expectativas negativas 

dos professores. 

Contudo, as dificuldades na identificação dos fatores que causam problemas no processo 

de aprendizagem não são fáceis e nem simples, alguns profissionais generalizam certos 

momentos da fase dos indivíduos pelo fato das condições psicossociais estarem tendo uma 

influência na vida deles. Por isso a educação continuada se faz necessário para os profissionais 

que lidam com a educação. Não deixando de lado os problemas emocionais associados à 

aprendizagem, que afetam a vida cotidiana escolar.  

  

O VERDADEIRO CONTEXTO EDUCACIONAL PARA AS DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Geralmente, as crianças que possuem algum tipo de dificuldade durante o processo de 

ensino-aprendizagem e no seu comportamento são “taxadas” de crianças desinteressadas, 

bagunceiras, irresponsáveis, menos desenvolvidas entre outros. No contexto educacional do 

século XXI, já se verifica a influência de problemas no processo de aprendizagem que afetam 

o comportamento e o sentimento dos educandos internamente ou externamente.  

Algumas crianças que, após serem analisadas e verificadas que possuem um rendimento 

inferior e não atingem alguns pré-requisitos, apresentam sentimentos de incompetência, 

vergonha, baixa autoestima, e distanciamento das demandas da aprendizagem, fazendo com que 

vários problemas emocionais e comportamentos internalizados façam parte do seu dia-a-dia. Os 

problemas externos são percebidos com bastante clareza quando o educando se posiciona o 
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tempo inteiro com sentimentos de raiva, desinteresse pelas atividades propostas, expressa 

hostilidade em relação aos outros colegas e professores.  

Diante das pesquisas de Stefanini e Cruz (2006), a Psicologia Educacional explica 

algumas dificuldades de aprendizagem ligadas ao emocional da criança, onde os fatores 

possuem causas orgânicas e em muitos casos os professores da Educação Infantil não 

conseguem determinar: 

As dificuldades de aprendizagem quase sempre se apresentam associadas a problemas 

de outra natureza, principalmente comportamentais e emocionais. A concomitância 

destas dificuldades é considerada bastante frequente. 

 

Portanto, ao identificar a causa da dificuldade no processo de ensino-aprendizado devem-

se tomar as devidas providências para que o fator não afete toda a vida da criança que iniciou o 

seu momento no processo de ensino-aprendizado. 

 

DISCUSSÕES  

Não é nada fácil o início da vida escolar de uma criança na Educação Infantil, quando a 

mesma sai de casa, do espaço familiar e encontra-se pela frente um universo de pessoas que ela 

não conhece. A partir desse momento o mundo dela começa a mudar. É um fato extremamente 

marcante e mexe com o psicológico da criança.  

No momento que ocorre esse período na vida de uma criança, ela precisará ser 

acompanhada pela família e a escola, contando assim com uma parceria de todos para ajudar 

nesse momento tão diferente na “cabecinha” dessa criança. Dependendo do apoio de todos, a 

criança não terá dificuldades no futuro.  

As principais dificuldades de aprendizado em todas as escolas estão no desenvolvimento 

da leitura e da escrita, as principais fontes para esses dados estão nas avaliações de 

aprendizagem do ensino fundamental e médio, aonde vem demonstrando dificuldades e falta de 

conhecimento ortográfico, gramatical, de interpretação e raciocínio lógico causando vários 

problemas para o futuro.  

Após, as devidas identificações realizadas para descobrir as causas das dificuldades no 

aprendizado, o próximo passo é planejar as intervenções necessárias, reunindo todos ao redor 

do educando: pais, professores, orientadores, psicopedagogos, entre outros. A criação de 

objetivos favoráveis para o alcance do sucesso dos mesmos dependerá desse novo processo, 

que todos juntos criarão, pensando em todas as “dimensões” do educando, fazendo com que o 

planejamento de ensino torne interessante para o aluno e seja modelado conforme sua 

maturidade e desenvolvimento. 
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 Destaca-se também os hábitos de estudo que cada educando possui em sua rotina diária, 

planejamento e acompanhamento da família. Essa rotina deverá ser realizada conforme a vida 

cotidiana da família. Os responsáveis para organizar esse momento serão: coordenador 

pedagógico, orientador educacional, psicopedagogo, entre outros agentes educacionais.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Algumas práticas, tanto dos pais como de educadores, são fundamentais na Educação 

Infantil para estabelecer vínculos de segurança, emoções e relações de confiança para que o 

processo de ensino aprendizado seja eficiente e a criança nessa modalidade de ensino aprenda 

e desenvolva suas habilidades para um futuro promissor.  

Existe um agente extremante importante dentro do processo, à escola, que contribui 

expressivamente para o desenvolvimento dos educandos em sua totalidade. Por meio de 

políticas públicas, cada profissional ao expor a sua ideia e a mesma sendo levada a diante, pode-

se conseguir um aumento de atitudes, verbas, participação da família, entre outros. Para que 

todos juntos possam contribuir em todas as fases do processo de ensino aprendizado.   

Profissionais da educação precisam observar se o educando envolve-se sempre com as 

atividades grupais e sociais e se o ambiente lhe proporciona esses momentos. Essa intensa 

observação influenciará no equilíbrio dentro do ambiente que o profissional criar para o 

desenvolvimento de suas atividades.  

Já o ambiente familiar possui uma contribuição necessária e indispensável para todos os 

educandos, o aprendizado acontece também nesses espaços. Os pais possuem responsabilidades 

em acompanhar e sistematizar todo o momento escolar de seus filhos, sendo agentes de 

transformação, aprendizado e influência na vida deles.   

Definitivamente a atuação da família, escola e sociedade juntas possuem um poder 

enorme para influenciar todas as fases propostas de aprendizado, sendo sua união à verdadeira 

modificadora do futuro dos educandos no século que vivem, pois cada vez mais estão 

privatizando esses setores, não cumprindo assim seus reais papéis dentro da educação de hoje.  
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RESUMO 

Neste artigo se realiza uma revisão da bibliografia obtida, após uma busca sistemática nas 

principais bases de dados, para responder a algumas questões relacionadas ao Transtorno de 

Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), a escola e os transtornos de aprendizagem: as 

crianças com TDAH têm problemas de aprendizagem, emocionais ou sociais? Quais são e quem 

os detecta? Os tratamentos no campo escolar têm um papel na melhoria de sua resolução? Qual 

o nível de evidência tem as respostas que se propõem? Como hipótese conclui-se que existem 

problemas de aprendizagem, comportamentais e emocionais que se manifestam especialmente 

no sistema escolar, alterando a qualidade de vida da criança e que devem ser enfrentados de 

forma integral, por meio de programas de intervenção multimodal. Apresentam-se também um 

glossário de termos conhecidos no meio escolar que podem confundir o pediatra da Atenção 

Básica e um exemplo de trabalho colaborativo entre a escola e o serviço de saúde. 

Palavras-chave: Transtorno de Déficit de Atenção. Escola. Terapia comportamental. 

Dificuldades de aprendizagem.  

 

ABSTRACT 

In this article, a review of the bibliography obtained is carried out, after a systematic search of 

the main databases, to answer some questions related to Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD), the school and learning disorders: children with ADHD have learning, 

emotional or social problems? What are they and who detects them? Do treatments in the school 

field play a role in improving their resolution? What level of evidence do the proposed answers 

have? As a hypothesis, it can be concluded that there are learning, behavioral and emotional 

problems that manifest themselves especially in the school system, changing the child's quality 

of life and that must be addressed in a comprehensive way, through multimodal intervention 

programs. There is also a glossary of terms known in the school environment that can confuse 

the pediatrician in Primary Care and an example of collaborative work between the school and 

the health service. 

Keywords: Attention Deficit Disorder. School. Behavioral therapy. Learning difficulties. 

 

 

INTRODUÇÃO  

Para o diagnóstico do Transtorno de Déficit de Atenção com/sem Hiperatividade 

(TDAH), de acordo com o DSM-IV (2014, p. 112), existem duas especificações básicas que 

não devem ser esquecidas, a saber: 

● Algumas alterações causadas por sintomas ocorrem em dois ou mais ambientes – 

por exemplo, na escola (ou no trabalho) e em casa. 

● Deve haver evidências claras de uma deterioração clinicamente significativas da 
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atividade social, escolar ou de trabalho. 

 

Normalmente, o objetivo é adaptar a criança a um determinado ambiente escolar. Mas 

isso também pode ser modificado para ser ideal para as várias peculiaridades de cada criança. 

Uma escola idealmente adaptada e com recursos educacionais adequados pode teoricamente 

reduzir a prevalência de TDAH, favorecendo o desaparecimento de um dos requisitos para o 

seu diagnóstico. 

Nas idades em que as crianças começam a ser diagnosticadas com TDAH, o ambiente 

escolar começa a ganhar tamanha importância que quase ultrapassa o ambiente familiar. Além 

das crescentes demandas sobre os estudantes conseguir um lugar no "grupo de pares", torna-se 

uma necessidade premente. Crianças com TDAH apresentam dificuldades especiais em 

aprender os conteúdos curriculares, mas também em conseguir essa integração no grupo 

(SILVA, 2013). 

Os professores se encontram em posição privilegiada para o diagnóstico de suspeitas de 

desvios da “normalidade”, convivendo diariamente com um ajuntamento de crianças da mesma 

idade em ambiente estruturado. Além disso, sua opinião é essencial para ser capaz de fazer o 

diagnóstico específico do TDAH, bem como para o desenvolvimento de intervenções 

pedagógicas terapêuticas. 

Há evidências sólidas de que a colaboração entre a escola e o sistema de saúde, 

alcançando espaços comuns onde o conhecimento pode ser compartilhado entre professores, 

pediatras, enfermeiras, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, médicos de família, pais e as 

próprias crianças afetadas, tem um impacto positivo em sua educação e saúde mental futura. 

Este trabalho é uma revisão de publicações relevantes sobre as atividades e programas 

realizados no sistema escolar por profissionais da educação e da saúde sobre crianças com 

TDAH: tanto nos aspectos diagnósticos e avaliativos, quanto nos aspectos terapêuticos, 

pedagógicos e preventivos. 

A seguir, para considerações didáticas, apresentaremos os achados de nossa pesquisa, 

agrupando-os em resposta às questões que os conduzem. 

 

 

O PAPEL DA ESCOLA NO TDAH 

O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) está relacionado em mais 

de 50% às dificuldades de aprendizagem, sendo as características e sintomas do TDAH 

variáveis que afetam diretamente o resultado de escolaridade:  

 
A hiperatividade é um problema de saúde mental que tem três características básicas: 

a distração, a agitação e a impulsividade. Esse transtorno pode levar a dificuldades 

emocionais, de relacionamento familiar e desempenho escolar, as quais prejudicam 
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seu desempenho e aprendizagem de forma significativa. o distúrbio do déficit de 

atenção (DDA) deriva de um funcionamento alterado no sistema neurológico cerebral, 

sendo as substâncias químicas produzidas pelo cérebro, chamadas 

neurotransmissores, apresentadas alteradas quantitativa e/ou qualitativamente no 

interior dos sistemas cerebrais que são responsáveis pelas funções da atenção, 

impulsividade e atividade física e mental no comportamento humano (RICTHER, 
2015, p. 57). 

 

Observa-se um alto nível de déficit de atenção, repetição de série, mau desempenho, 

abandono escolar, problemas de comportamento na escola, expulsão de crianças e adolescentes 

com TDAH.  

Alunos com TDAH causam grande estresse aos professores e isso também se 

correlaciona com muitas barreiras e dificuldades na hora de intervir e se envolver nos casos de 

TDAH que apresentam em sala de aula, em muitos casos em professores que têm crianças com 

TDAH desenvolvem síndromes de "esgotamento" (SILVA, 2013). 

Uma forma de resolver esse conflito é atentar para o fato de que crianças com TDAH 

costumam ter necessidades educacionais específicas, por isso é fundamental coordenar o 

trabalho infantil em sala de aula com serviços de apoio e orientação que sirvam de guia para o 

trabalho escolar com elas (FOSTER, 2015). 

A tabela a seguir reflete as dificuldades escolares de crianças e adolescentes que não 

recebem nenhum tipo de intervenção (FOSTER, 2015, p. 46): 

 
Tabela 1: escolares de crianças e adolescentes que não recebem nenhum tipo de intervenção 

Medida de resultados Prevalência em crianças / adolescentes com 

TDAH 
Déficits que afetam a área de matemática ou leitura 15% 
Desempenho educacional abaixo do esperado para os 

cursos 
80% a 90% 

Repetição do curso 29% 
Expulsão da aula 50%a 60% 
Expulsão da escola 13% 
Abandono do ensino médio antes da formatura 10% a 30% 
Terminam os estudos universitários 5% 

Fonte: Elaboração da autora 

 

TDAH: COORDENAÇÃO ESCOLA-SAÚDE 

 

As crianças com TDAH têm problemas de aprendizagem, emocionais ou sociais?  

O que são e quem os detecta? Embora o TDAH não seja uma deficiência de aprendizagem 

específica, as crianças afetadas podem ter dificuldades educacionais que podem interferir nisso. 

A própria definição do transtorno exige, para fazer o diagnóstico, que haja problemas escolares 

na criança. 
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Foi descrito que 70% dos que são do subtipo "desatento" manifestam problemas 

escolares que afetam a aprendizagem de diferentes disciplinas, enquanto 30% deles apresentam 

problemas de comportamento. Para aqueles com subtipo hiperativo-impulsivo, os percentuais 

são invertidos, com 75% de problemas comportamentais e 25% de dificuldades acadêmicas 

(BARKLEY, 2016). 

Frequentemente, está associada a problemas de interação social com seus pares que 

levam a dificuldades no relacionamento, desaprovação do grupo e baixa autoestima. Portanto, 

filhos com TDAH correm maior risco de fracasso escolar, atrasos de aprendizagem e rejeição 

de seus colegas. 

Na avaliação de uma criança com TDAH, é importante diagnosticar as alterações 

associadas, ou seja, a comorbidade, que é encontrada em até 50% das crianças. Foram descritos 

transtornos de comportamento (25%), ansiedade (26%), transtorno desafiador de oposição 

(35%) e transtornos de aprendizagem específicos (12-25%) (BARKLEY, 2016). 

Aproximadamente 25 a 30% das crianças com TDAH têm uma deficiência de 

aprendizagem específica em uma das seguintes áreas: leitura, escrita, matemática e coordenação 

motora. 

É preciso levar em consideração que pode parecer que crianças com menor 

desenvolvimento intelectual prestam pouca atenção, devido à falta de compreensão das matérias 

escolares. Além disso, essas crianças têm uma incidência maior de TDAH do que crianças de 

inteligência considerada normal. 

Até 50% das crianças podem apresentar diversos distúrbios de linguagem: na área 

expressiva e receptiva, na fluência, na linguagem pragmática, a prosódia e a articulação. Essas 

alterações muitas vezes requerem a intervenção do fonoaudiólogo (BARKLEY, 2016). 

Os problemas de atenção desempenham um papel importante na aquisição da leitura, e 

a triagem durante a pré-escola pode ajudar a identificar crianças com problemas de leitura. Mais 

tarde podem aparecer problemas com a aprendizagem da matemática, ritmo mais lento dos 

deveres de casa, má-organização do tempo de estudo e dificuldade no agendamento das 

atividades. 

Também em aspectos da coordenação psicomotora, muitas vezes falham e manifestam 

dificuldades no sentido de ritmo e no planejamento motor. 

É importante revisar as preocupações da escola com o paciente, familiares e professores. 

Os sinais de alerta em uma criança com dificuldades de aprendizagem ou deficiência cognitiva 

são: rejeição ou apatia em relação à escola, evasão ou reprovação em áreas específicas, 

comportamento perturbador ou negativo em algumas aulas, histórico de dificuldade em algumas 

matérias (BARKLEY, 2016). 
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Diante da detecção de dificuldades no desempenho escolar, é necessária a realização de 

uma avaliação cognitivo-psicoeducacional individualizada. Isso inclui estudar o nível de 

desempenho nas áreas básicas, como leitura e matemática, e avaliar se está aprendendo de forma 

adequada para sua idade e habilidade. Informações qualitativas sobre o estilo de aprendizagem 

da criança, capacidade de atenção, velocidade de trabalho, impulsividade e autoestima 

(BARKLEY, 2016). Diversas diretrizes de prática clínica recomendam a triagem e subsequente 

avaliação de transtornos de aprendizagem (tabela 2). 

Um dos objetivos da avaliação é verificar se as dificuldades escolares da criança são 

decorrentes do TDAH, dificuldades de aprendizagem ou ambos. Também é importante avaliar 

se em um aluno com sintomas de TDAH, este é o diagnóstico principal ou se os distúrbios de 

aprendizagem podem ser responsáveis pelos problemas de comportamento. 

Em média, as crianças com TDAH não diferem do restante dos colegas na capacidade 

intelectual. No entanto, essas crianças têm problemas escolares, embora suas habilidades sejam 

adequadas. Há evidências que sugerem que os sintomas de TDAH interferem no desempenho 

escolar. A falta de controle ou impulsividade pode levar a problemas na sala de aula, bem como 

em casa (GOLDSTEIN, 2012). 

É frequente a consulta sobre uma criança com dificuldades de aprendizagem, desatenção 

ou hiperatividade, impulsividade e/ou problemas de comportamento na escola, caso em que é 

necessária uma avaliação global que inclua a exclusão da presença de TDAH. 

 

 
Tabela 2: Níveis de evidência e força de recomendação quanto à existência de distúrbios de aprendizagem, papel 

da escola na sua detecção e intervenções. 

 
FONTE BARKLEY FOSTER GOLDSTEIN ROHDLE e 

BENCZIK 
Alterações da 

aprendizagem 
Sim Entre 25 a 30% Variabilidade devido a 

diferentes critérios de 

diagnóstico. Entre 12-

25% 

Sim 

Papel da escola 

na detecção 
Avaliação da 

criança na escola: 

importante para 

confirmar o 

diagnóstico e 

identificar um 

baixo rendimento. 

Esta informação 

pode ser obtida dos 

professores. 

Sem evidência Com os recursos 

necessários os 

professores detectam 

crianças com TDAH.  

A avaliação inclui a 

obtenção de 

informação do 

professor.  
Boa evidência. 
Forte recomendação.  

Intervenção na 

escola 
O professor é o 

principal 

responsável da 

intervenção 

educativa. É 

Desenvolvimento 

de estratégias em 

nível de 

modificação do 

contexto da classe e 

As modificações do 

contexto em nível de 

escola incluem 

organização de rotinas 

durante a vida diária. 

O manejo da conduta 

na sala de aula pode 

melhorar o 

funcionamento da 

criança, mas não 
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desejável a de um 

psicólogo durante 

o tratamento e sua 

avaliação.  

manejo da 

conduta.  
A informação dos 

professores é mais 

efetiva que a dos pais 

na hora de documentar 

a eficácia da 

medicação 

estimulante, embora 

não tão confiável para 

avaliar os efeitos 

secundários.  

consegue um 

comportamento que 

se ajuste ao “normal” 

nas escalas dos 

professores. 

Tratamento 

comportamental 
A intervenção 

psicossocial 

individualizada 

não é recomendada 

de forma rotineira.  

Desenvolvimento 

das habilidades 

sociais. 
Terapia cognitivo-

comportamental. 
Organização do 

estudo. 

Terapia 

comportamental, 

trabalhando com os 

pais estruturando o 

contexto, que a criança 

tenha normas claras, 

firmes, consistentes 

com suas 
consequências 

previsíveis.  
Medicação somente, 

menos efetiva que a 

terapia 

comportamental 

associada.  

O médico deve 

recomendar 

medicação (boa 

evidência), e/ou 

terapia 

comportamental 

(evidência aceitável). 

Tratamento dos 

transtornos 

específicos de 

aprendizagem 

As crianças com 

TDAH requerem 

um programa 

individualizado 

que inclua 

intervenção sobre 

o comportamento e 

a aprendizagem.  

Alterações 

específicas de 

aprendizagem 

devem ser tratadas 

com programas 

educacionais 

especiais. 

Não especifica.  Se existem 

dificuldades de 

aprendizagem, é 

preciso uma avaliação 

e apoio 

psicoeducacional.  

Fonte: Adaptado de Silva (2013). 
 

Em relação à detecção, os sintomas que produzem alterações sociais ou educacionais 

são inicialmente percebidos pelos pais ou professores. Ao realizar uma avaliação de 

comportamento, é importante que, além das informações dos pais, seja obtida informações de 

professores e outros profissionais da escola. Os professores, com as ferramentas adequadas, 

distinguem com precisão as crianças com TDAH. 

Os professores têm uma excelente perspectiva para suspeitar de TDAH e, com formação 

adequada e coordenação com serviços pedagógicos e de apoio à saúde, facilitam a detecção e o 

tratamento precoces, conforme descrito em uma meta-análise. Em muitas ocasiões, os 

professores têm sido colaboradores essenciais em trabalhos de prevalência ou ensaios clínicos, 

realizando os testes diagnósticos adequados em seu ambiente como o Conners, o PBSI 

(entrevista escolar de problemas de comportamento – em inglês: problems behaviour school 

interview), o questionário de hiperatividade e agressividade IOWA, o inventário de problemas 

na escola, etc. (ROHDLE; BENCZIK, 2011). 
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Na avaliação do TDAH, devem ser obtidas informações do professor e dos demais 

profissionais da escola sobre os sintomas característicos, a duração, o grau de alteração 

funcional e os sintomas associados. 

Os pediatras da atenção básica devem realizar uma triagem simples para problemas 

escolares, acadêmicos e de convivência no acompanhamento regular das crianças. A boa 

comunicação com o nível escolar, com a participação e conhecimento dos pais permite o 

diagnóstico e facilita o posterior tratamento de crianças com TDAH (ROHDLE; BENCZIK, 

2011). 

 

Os tratamentos no ambiente escolar têm algum papel benéfico? Que evidências os 

apoiam? 

Com os últimos grandes trabalhos publicados sobre as vantagens dos medicamentos 

estimulantes, tem havido controvérsias sobre a rentabilidade de outras modalidades de 

tratamento psicológico e pedagógico. Por outro lado, é óbvio que existem diferenças notáveis 

de tipo geográfico no uso predominante de um ou de outro, com menor tendência ao uso de 

medicamentos na Europa do que nos Estados Unidos, principalmente na Escandinávia e em 

outros países do norte da Europa. As intervenções não medicamentosas podem incluir 

intervenções de apoio aos pais, tratamentos comportamentais e, tanto na escola quanto fora dela, 

outras intervenções, incluindo avaliação e planejamento de estratégias a serem seguidas 

(ROHDLE; BENCZIK, 2011). 

Para serem eficazes, os programas escolares para o TDAH ou outros transtornos 

perturbadores devem envolver a maioria do corpo docente e incluir aspectos ambientais da sala 

de aula e da escola. 

A presença de enfermeiras escolares, envolvidas na medicação e no controle de seus 

efeitos colaterais, e a boa conexão com o sistema de saúde são, sem dúvida, coadjuvantes para 

seu bom resultado. É essencial dispor de modelos estáveis e bem preparados por professores e 

por recursos humanos de apoio suficientes e bem capacitados, como pedagogos, psicólogos e 

psicopedagogos. Outras figuras de coordenação entre setores interessados da comunidade 

também estão reivindicando um papel onde os recursos o permitem (conselheiro, educador 

urbano, profissional de prevenção) (FOSTER, 2015). 

Os tratamentos psicossociais incluem terapia cognitivo-comportamental, modificação 

do comportamento e tratamento intensivo de situações. De acordo com alguns autores, os 

tratamentos cognitivo-comportamentais não melhoram o comportamento ou o desempenho 

acadêmico como os de modificação de comportamento e manejo de situações. 
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Em relação às intervenções psicossociais baseadas na escola, as meta-análises 

mostraram que as estratégias de gerenciamento de contingências e intervenções acadêmicas são 

mais eficazes para a mudança comportamental do que as estratégias cognitivo-comportamentais 

(FOSTER, 2015). 

As crianças com TDAH requerem um programa de intervenção escolar que inclua ações 

acadêmicas e comportamentais. Estudos em nível escolar têm mostrado que turmas menores, o 

uso de salas de aula de recursos ao invés do ensino convencional, o ensino direto ao invés do 

indireto e o envolvimento de toda a classe resultaram em um maior nível de concentração de 

alunos com TDAH. 

Estudos têm demonstrado o efeito benéfico da adição de terapia comportamental ao 

tratamento medicamentoso. O efeito de longo prazo do tratamento combinado é descrito no 

MTA (Tratamento Multimodal do TDAH, em inglês: Multimodal Treatment of ADHD). No 

estudo, 579 crianças foram distribuídas entre 7-9 anos, aleatoriamente por 14 meses, a alguns 

dos seguintes tratamentos: tratamento medicamentoso, tratamento comportamental, 

combinação de ambos, tratamento usual. A combinação dos tratamentos e da droga sozinha foi 

melhor para melhorar o TDAH e os sintomas de oposição (FOSTER, 2015). 

Os tratamentos combinados, em comparação com a medicação isolada, obtiveram 

melhores resultados em termos de desempenho escolar, comportamento e alguns sintomas de 

TDAH, embora não na avaliação global. Além disso, os professores e pais das crianças que 

receberam a terapia combinada ficaram mais satisfeitos com o plano de tratamento. Esses 

benefícios foram observados até 10 meses após o final do tratamento (FOSTER, 2015). 

Deve-se levar em consideração que até 13% dos pacientes não recebem tratamento 

medicamentoso, seja por rejeição familiar ou por contraindicações. Nesses casos, a terapia 

familiar pode ser útil para quando se trata de estruturar a família e ajudar na gestão do 

comportamento da criança. Há uma revisão na “Base de Dados de Revisões Sistemáticas 

Cochrane” que se analisa a eficácia de terapia familiar no TDAH em crianças e adolescentes 

(FOSTER, 2015). 

Selecionam ensaios clínicos randomizados e investigam a terapia comportamental, 

cognitivo-comportamental ou funcional a nível familiar. Das 905 referências encontradas, 

finalmente selecionaram dois artigos. Em um artigo, não encontraram nenhuma diferença entre 

a terapia comportamental familiar e o tratamento padrão na comunidade. No outro, acham que 

o tratamento é superior ao placebo. Concluem que mais estudos são necessários para comparar 

a terapia familiar com grupos sem tratamento ao avaliar sua eficácia (RICTHER, 2015). 

Uma revisão sistemática de programas multimodais, com base em um modelo de saúde 

pública de prevenção de três níveis, mostrou sua utilidade. Outra meta-análise anterior 
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demonstra a eficácia das intervenções baseadas na escola para melhorar o comportamento de 

alunos com TDAH em sala de aula. 

O médico indicará tratamento medicamentoso (com bom nível de evidência) ou terapia 

comportamental (nível aceitável de evidência) conforme apropriado. Em muitas crianças, as 

intervenções comportamentais podem ser o primeiro passo ou um tratamento concomitante 

(RICTHER, 2015). 

Alguns dos componentes usados nesses programas multimodais incluem: 

 
● Modificações no ambiente da sala de aula: eliminação de objetos desnecessários 

e distrações, maior proximidade do professor, diminuição do número de alunos, 

regras claras por escrito de comportamento. 

● Atuação dos professores: treinamento em técnicas de modificação de 

comportamento, gerenciamento do estresse, conhecimento sobre TDAH. 

● Atuação sobre os cuidadores: “escolas de pais” facilitam a interconexão com o 

ambiente escolar e aumentam o conhecimento dos pais sobre como lidar com seus 

filhos. Os pais são habilitados para serem capazes de aplicar os princípios de 
aprendizagem que lhes permitem aprimorar em casa o que é feito na escola. 

● Atuação sobre as crianças: Métodos comportamentais: treinamento de 

relaxamento; programas de economia simbólica e contratos de contingências; 

aplicação de reforços, tempo limite e outros métodos de extinção de resposta. 

● Métodos cognitivo-comportamentais; autoinstrução: inclui o método de 

modelagem autoinstrucional e suas fases: modelagem, orientação externa aberta, 

auto-orientação aberta, atenuada, encoberta; treinamento em autocontrole: 

técnicas para alcançar a aprendizagem para retardar a recompensa (em crianças 

maiores de 11 anos. Fases: auto-observação, autoavaliação, plano de ação e auto-

reforço). 

● Métodos cognitivos: técnicas direcionadas de resolução de problemas para 

promover a autodireção e o autocontrole. Fases: orientação geral para o problema; 

definição e formulação; geração de possíveis soluções; seleção das melhores; 

preparar o plano de ação preciso; execução dele; avaliação do seu resultado. Eles 

parecem produzir resultados menores do que as técnicas (comportamentais) 

focadas no reforço (GOLDSTEIN, 2012, p. 123-124). 
 

Nos últimos tempos, programas de computador foram desenvolvidos para melhorar 

problemas de diminuição da memória de trabalho, senso de ritmo e planejamento motor, 

alfabetização, alguns com resultados promissores. Outras novas técnicas escapam ao ambiente 

escolar, mas relatam resultados benéficos para o desempenho acadêmico e uma diminuição dos 

sintomas do transtorno. 

Estratégias educacionais de gerenciamento de sala de aula: 

Disciplina e regras. Detalhe e recordação periódica das regras de comportamento. 

Certificação de sua compreensão. Recompensar sua conformidade. Organização e 

ordem do trabalho. Uso da agenda escolar para anotar tarefas e controle por parte 

dos pais. Horários sistemáticos de trabalho. 
Planejamento didático. Progressividade e sequenciamento de tarefas. Evitar as 

repetitivas. 

Tutoria entre pares. Pareamento aleatório de alunos da classe que fazem o dever de 

casa e o recompensam quando apropriado. Posterior troca de papéis. 

Instrução e reforço específico de habilidades e funções deficitárias (GOLDSTEIN, 

2012, p. 124). 
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Alguns "reforços" podem ocorrer na sala de aula e outros na sala de "educação especial". 

É importante definir realizações concretas como objetivos parciais dos diferentes 

domínios-alvo: acadêmicos (aprovação de cursos, menos erros nas tarefas ...), comportamental 

(menos interrupções nas aulas, seguir regras, mais autoestima ...), social (maior espírito 

esportivo, manter turno…), segurança (usar capacete quando estiver de bicicleta ou patins, não 

subir onde não deveria…) (RICTHER, 2015). 

Algumas crianças, ao serem classificadas como tendo “necessidades educacionais 

especiais”, necessitarão de adaptações curriculares específicas que, de acordo com a legislação, 

devem ser desenvolvidas pela equipe psicopedagógica em colaboração com professores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que alunos que requerem em um período da escolaridade ou no decorrer dela, 

e em particular no que se referem à avaliação, determinados apoios ou atenção educacional 

específica para portadores de deficiências físicas, mentais, sensoriais ou para manifestação de 

transtornos graves de personalidade e comportamento. 

Dentro podemos diferenciar dois grupos: tipo A, que seria não permanente, e tipo B, que 

seria permanente. 

A cooperação entre o pediatra e o professor, entre a escola e o posto de saúde, é benéfica 

para a evolução de crianças com TDAH e outros transtornos disruptivo. 

Certos programas integrais aplicados no ambiente escolar, com estratégias em vários 

níveis, voltados para os três níveis de prevenção: primário, secundário e terciário, têm se 

mostrado eficazes no seu tratamento. Também melhoram a aceitação pelos professores e 

permitem que doses menores de medicamentos estimulantes sejam usadas quando necessário. 

O pediatra da atenção básica deve ter tempo suficiente em sua jornada de trabalho para 

participar desse tipo de iniciativa. Portanto, uma adequada coordenação escola-saúde permite 

otimizar os escassos recursos em matéria de saúde mental e facilita a formação dos profissionais 

envolvidos. 
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O PAPEL DA EDUCAÇÃO JESUÍTA NO BRASIL COLÔNIA 

THE ROLE OF JESUIT EDUCATION IN BRAZIL COLONIA 
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RESUMO 

Este artigo realiza um estudo sobre as implicações da educação jesuíta no Brasil colônia, sua 

influência, os resultados e seu papel na formação da sociedade brasileira colonial. Por meio do 

trabalho de catequização e ensino da língua e costumes portugueses, foi possível unificar todo 

o território brasileiro em torno de uma língua comum assim como na prática da fé católica 

suprimindo velhos costumes indígenas contribuindo ainda mais para o desaparecimento de 

muitas dessas culturas. O trabalho dos jesuítas serviu também para que a Coroa portuguesa 

legitimasse a sua posse diante do novo território frente a outros países colonizadores que 

cobiçavam as novas terras. Este artigo tem como objetivo geral falar sobre a educação jesuítica 

no Brasil e suas implicações no desenvolvimento da colônia. Dentre os objetivos específicos, 

tratar sobre a atuação e o papel dos jesuítas em suas missões na colônia; analisar a relação do 

estado português com a Igreja Católica; falar sobre a Companhia de Jesuse seu papel na 

educação e conversão dos indígenas. A importância do tema incide no fato de que a educação 

brasileira em suas raízes ainda conserva muito do que foi deixado pelos jesuítas para o modelo 

educacional brasileiro inicial, assim como sua influência na colonização e luta contra o avanço 

do protestantismo naquela época. Para os indígenas constitui um marco a chegada dos jesuítas 

em suas terras no sentido de que eles vieram com a missão de descaracterizar sua cultura 

impondo a cultura dos colonizadores assim como a fé e a religião tentando suprimir os mesmos 

em suas manifestações sociais. 

Palavras-chave: Jesuítas. Educação. Colônia. 

 

ABSTRACT 

This article conducts a study on the implications of Jesuit education in colonial Brazil, its 

influence, results and its role in the formation of Brazilian colonial society. Through the work 

of catechizing and teaching the Portuguese language and customs, it was possible to unify the 

entire Brazilian territory around a common language as well as in the practice of the Catholic 

faith by suppressing old indigenous customs, contributing even more to the disappearance of 

many of these cultures. The work of the Jesuits also served for the Portuguese Crown to 

legitimize their possession in the face of the new territory vis-à-vis other colonizing countries 

that coveted the new lands. This article has the general objective of talking about Jesuit 

education in Brazil and its implications for the development of the colony. Among the specific 

objectives, deal with the role and role of the Jesuits in their missions in the colony; analyze the 

relationship of the Portuguese state with the Catholic Church; talk about the Companhia de 

Jesuse its role in the education and conversion of indigenous people. The importance of the 

theme lies in the fact that Brazilian education at its roots still retains much of what was left by 

the Jesuits to the initial Brazilian educational model, as well as its influence on colonization and 

the fight against the advance of Protestantism at that time. For the indigenous people, the arrival 

of the Jesuits in their lands constitutes a milestone in the sense that they came with the mission 

to mischaracterize their culture by imposing the culture of the colonizers as well as the faith and 

religion trying to suppress them in their social manifestations. 

Keywords: Jesuítas. Educativo. Cologne. 
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INTRODUÇÃO 

O contexto histórico da educação no Brasil é uma conjuntura de vários momentos 

históricos cada qual com um momento importante caracterizando o período em que se 

sucederam. Dentre essas inúmeras histórias, inegavelmente, remetemo-nos ao Brasil colônia, 

período importante da educação jesuítica. Nesse período a educação do Brasil Colônia era de 

responsabilidade da Companhia de Jesus, também conhecida como educação jesuítica. E é 

perfeitamente justificável uma vez que não é possível imaginar a história da educação no Brasil 

desvinculando-se da colônia ou a colônia sem a Companhia de Jesus (considerada o marco 

educacional do país naquela época, para não dizer a única referência de educação que aqui 

existia sendo inclusive vista como um Estado inserido no Estado português). O fato é que 

pesquisar a educação brasileira ainda no primeiro século de colonização do país, significa 

procurar entender a realidade desse período sob a visão cultural, econômica, política e religiosa. 

Por conta disso, é imprescindível buscar fontes fidedignas que descrevam o mais fielmente 

possível a realidade da sociedade da época. Vale lembrar que dentre os aspectos mais cruciais 

diz respeito as fontes de pesquisa uma vez que não são muitas porque nessa época, porque 

somente os próprios jesuítas se dedicavam descrever os acontecimentos. Isso implica dizer que 

não havia uma literatura brasileira propriamente dita, uma vez que as obras eram de autoria de 

portugueses, editadas naquele país e lidas em sua maior parte pelos próprios portugueses que 

viviam na colônia ou mamelucos alfabetizados pelos jesuítas. Este artigo tem como objetivo 

geral falar sobre a educação jesuítica no Brasil e suas implicações no desenvolvimento da 

colônia. Dentre os objetivos específicos, tratar sobre a atuação e o papel dos jesuítas em suas 

missões na colônia; analisar a relação do estado português com a Igreja Católica; falar sobre a 

Companhia de Jesus e seu papel na educação e conversão dos indígenas.  

A importância do tema incide no fato de que a educação brasileira em suas raízes ainda 

conserva muito do que foi deixado pelos jesuítas para o modelo educacional brasileiro inicial, 

assim como sua influência na colonização e luta contra o avanço do protestantismo naquela 

época. Para os indígenas constitui um marco a chegada dos jesuítas em suas terras no sentido 

de que eles vieram com a missão de descaracterizar sua cultura impondo a cultura dos 

colonizadores assim como a fé e a religião tentando suprimir os mesmos em suas manifestações 

sociais. São aspectos que até os dias atuais ainda se mostram evidentes nos traços, 

comportamentos e na condição social destes povos no Brasil. 
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PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O BRASIL COLÔNIA 

Frequentemente o Brasil era descrito pelos autores em suas diversas regiões, sua 

organização social, costumes, religiosidade ou não da população, as maravilhas que aqui 

existiam, etc., e esses são os estudos que constituem a fonte histórica do que se sabe daquele 

período (ARRUDA, 2013) 

  Para se realizar uma reflexão sobre a questão educacional desses primeiros anos de 

colonização é preciso aprofundar-se no contexto histórico em que o Brasil estava mergulhado 

na descoberta e colonização, na definição do que era uma colônia, assim como as questões 

políticas, econômicas e religiosas que juntas, fazem da terra recém-descoberta uma colônia 

portuguesa (ARRUDA, 2013) 

Inicialmente, indaga-se o que vem a ser uma colônia? De modo geral, segundo as definições da 

época, ser colônia implicava em ser uma nação dependente, que não tinha autonomia política 

nem econômica para decidir seus caminhos a serem trilhados, muito menos decidir sobre seu 

próprio destino. Tudo era direcionado e existia em função dos objetivos e interesses da 

metrópole, que consistia no país colonizador (CARCERES, 2012). 

É um tipo de relação de dependência que se estabelecia entre colonizado e colonizador, 

configurando um sistema colonial. Esse sistema se encaixa nos padrões do capitalismo 

comercial e a política mercantilista europeia que vigorava entre os séculos XV e XVIII. A base 

desse sistema político e econômico consistia na submissão, exploração e no monopólio do 

comércio da colônia em relação a Metrópole (CARCERES, 2012) É por meio dele, que é uma 

imposição do Estado metropolitano, que a economia da colônia se submetia a condição de 

periférica, cujo papel era simplesmente gerar riquezas para a economia metropolitana e com as 

atividades econômicas centralizadas no país colonizador sendo que esta obtinha lucros 

estratosféricos. Esses lucros viam seu respaldo no direito de exclusividade em comerciar os 

produtos que era feitos na colônia assim como eram os vendedores exclusivos de produtos 

manufaturados na colônia além do oferecimento de produtos a um custo bastante reduzido, 

sendo a colônia ainda, obrigada a consumir produtos de preços caros vendidos pela burguesia 

comercial portuguesa (CARCERES, 2012). 

Esse fenômeno além de fomentar, também acelerou o rápido acumulo de capital 

comercial por grupos empresariais que formavam a burguesia mercantil europeia. Na opinião 

de Lugon (2011, p. 35) a política econômica colonial insere-se na possibilidade de acumulação 

sob a forma de: 

um tipo particular de relações políticas, com dois elementos: um centro de 

decisão(metrópole) e outro (colônia) subordinado, relações através das quais se  
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estabelece o quadro institucional para que a vida econômica da metrópole seja 

dinamizada pelas atividades coloniais. 

 

Assim, o Brasil colônia se encontra imerso nessa realidade histórica, que se caracterizou 

pela formação de Estados nacionais e da consequente expansão comercial ultramarina 

portuguesa. Verifica-se que empreendimentos que eram de custo bastante elevado a princípio, 

foram financiados e apadrinhados pelo Estado que se estabelecia de forma radicalmente 

centralizadora, consolidando seu poder e influência, tornando o Império cada vez mais forte e 

poderoso (LUGON, 2011).Tamanho poderia evidenciava o fato de que somente o próprio 

Estado tinha condições econômicas de arcar com os custos desse empreendimento envolvendo 

várias questões como segurança, construção de navios e de escolas, apoiando ainda, a Religião 

como uma espécie de “freio” para a população a ele submetida. Fato é que em 1492, chega a 

América um navegador genovês, a serviço da Espanha e a partir do momento que os portugueses 

tomaram conhecimento do fato, ficaram inconformados e trataram de se reunir em Tordesilhas 

para assinar, no ano de 1494, um tratado que transferiu para 370 léguas (aproximadamente 2000 

quilômetros) a oeste de Cabo Verde. Segundo o teor desse tratado, parte da terra do que se 

conhecia por Brasil (que sequer havia sido descoberto),já era parte de Portugal e exclusiva da 

exploração lusitana (LUGON, 2011). Tal fato incentivou os portugueses a organizarem novas 

expedições que partiram de Lisboa em 9 de março de 1500, sob o comando de Pedro Alvares 

Cabral, contando com posteriormente alterado no ano seguinte para terra de Santa Cruz e, em 

1503, passou13 navios em sua frota, 1.500 soldados, tripulantes e religiosos. Já em 22 de abril, 

a esquadra de Cabral chegou à Ilha de Vera Cruz, nome que foi -se a chamar-se definitivamente 

de Brasil. No período que vai de 1500 a 1530, os portugueses não intensificaram seu comercio 

limitando-se praticamente ao escambo de artigos manufaturados por pau-brasil com os 

indígenas que aqui viviam (PRADO, 2011). Porém, cientes da demanda europeia e da premente 

necessidade de se proteger e assegurar seu monopólio sobre as terras recém-conquistadas, os 

portugueses passaram a realizar investimentos sistematicamente na agricultura, mais 

especificamente na monocultura de cana-de-açúcar que era na época um produto muito 

privilegiado na Europa e que era fonte de lucros expressivos à burguesia comercial portuguesa. 

Essa nova postura também viabilizava o consequente povoamento assim como a organização 

de forma mais efetiva e consolidada das defesas das colônias, mas, principalmente da colônia 

brasileira que frente a cobiça de outros Estados europeus, mais especificamente a França e a 

Holanda que realizavam o tráfico intensivo de pau-brasil. Dessa forma, a partir daí o sistema 

colonial se estruturou sobre um modelo de produção que se caracterizava por ser escravocrata. 
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Inicialmente com os índios e depois, por conta da enorme deficiência para lidar com os 

indígenas, a escravidão se fundamentou basicamente na mão-de-obra do negro africano 

(PRADO, 2011) 

O regime de escravidão que consistia numa modalidade cruel de exploração tanto de 

índios quanto de negros, evidenciou uma contradição gritante que confrontava a civilização 

cristã com a realidade econômica vigente e comandada pelos mesmos cristãos portugueses, (é 

importante destacar que os jesuítas eram contrários a escravidão e ao genocídio praticado contra 

os índios). A partir da implantação de latifúndios açucareiros e muito tempo depois de tabaco e 

algodão, o tráfico de escravos africanos aumentou exponencialmente e como forma de aumentar 

ainda mis os lucros do Estado e da burguesia comercial portuguesa eles eram incentivados 

sistematicamente (PRADO, 2011) A partir daí a instrução não era vista ainda como uma 

atividade fundamental social e a sua implantação para que ocorresse efetivamente deveria ser 

conveniente e do interesse da camada dominante uma vez que esta deveria ser um instrumento 

de articulação entre os interesses dos colonizadores e as atividades comerciais aqui praticadas.  

 

A RELAÇÃO DO ESTADO PORTUGUÊS COM A IGREJA CATÓLICA 

 

A postura adotada pelo Estado em relação a Igreja Católica em Portugal pode ser 

interpretada como de absoluta fidelidade a autoridade papal. Portugal foi um dos raros Estados 

que aceitou incondicionalmente, todas as tomadas de decisões proferidas pelo Concílio de 

Trento. Essa postura e fidelidade fez com que tanto os reis portugueses assim como o próprio 

Estado português que se caracterizava por ser essencialmente centralizador e unificador a obter 

inúmeros benefícios concedidos pela Santa Sé. Produto dessa relação estreita entre a Igreja e o 

Estado nasceu o padroado. Conforme Cunha (2011, p. 67), através dele, a Igreja Católica 

assume a condição de um setor da burocracia do Estado. Trata-se de uma situação 

experimentada com menor intensidade pela Companhia de Jesus. A partir do padroado sob a 

responsabilidade do Rei de Portugal, a escolha de Bispos, o direito de erigir Igrejas, mosteiros, 

capelas, oratórios, enviar missionários, decretar censura e regras eclesiásticas fica toda a cargo 

da autoridade real. Dentre outros aspectos administrativos, ficava também encarregada da 

cobrança e da administração dos dízimos eclesiásticos que eram devidos pelos habitantes das 

terras do padroado. As duas principais características do padroado eram exatamente sua 

competência fiscal em relação a cobrança do dizimo assim como administrando as nomeações 

de autoridades eclesiásticas pelo rei de Portugal. A partir daí, infere-se que a o Estado passa a 

controlar a Igreja (CUNHA, 2011). Um aspecto interessante a ser tratado é que se o dízimo não 
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fosse suficiente para assegurar os custos e despesas eclesiásticas, o rei por conta própria assumia 

a responsabilidade de custeá-las por meio dos cofres do Estado. A Igreja Católica tinha 

representação por meio de várias ordens religiosas a exemplo de franciscanos, beneditinos de 

onde teve maior destaque a Companhia de Jesus, que teve um papel predominantemente 

colonizador no Brasil que para exercer a tal missão passou a receber subsídios do Estado 

português (CUNHA, 2011). 

 

A COMPANHIA DE JESUS 

É importante destacar que a influência exercida pela educação jesuítica não se limitou 

somente ao período em que aqui se estabeleceram para propagar ensinamentos e educação cristã 

que foi de 1549 a 1759. O modelo jesuítico superou diversos períodos e, com uma variação de 

grau de influência sendo maior ou menor é possível encontrar vestígios desse modelo 

educacional, que deixou marcas profundas na estrutura da educação brasileira, mais 

especificamente no que diz respeito a orientação religiosa do ensino nacional, pelo fato de que 

a política colonizadora tem como característica mais importante e evidente o fato de ter sido 

simultaneamente religiosa e regalista (RIBEIRO, 2011). Nesse sentido, é importante lembrar 

que foram os padres missionários jesuítas os primeiros professores que existiram no Brasil em 

se tratando de um modelo educacional formal. Dessa forma, afirma Fausto (2012, p. 37) que: 

 

Quando os europeus chegaram à terra que viria a ser o Brasil, encontraram uma 
população ameríndia bastante homogênea em termos culturais e linguísticos, 

distribuída ao longo da costa e na bacia dos rios Paraná – Paraguai. 
 

Ocorre que esse viés educacional não é muito valorizado em termos de pesquisas e, de 

outra forma, para que seja possível compreender como se deu o processo de colonização é 

fundamental que se estude e entenda o papel que foi desempenhado pelos pares jesuítas em 

relação ao desenvolvimento na formação inicial da sociedade brasileira assim como 

acontecimentos importantes e seus consequentes desdobramentos em relação ao 

desenvolvimento da educação nacional. Sobre a ordem dos Jesuítas, ela teve início com sua 

fundação no ano de 1534, por Santo Inácio de Loyola, ainda no decorrer do reinado papal de 

Paulo III, que como forma de enfrentar críticas reformistas e revoltas procedeu operações na 

igreja como forma de combater a expansão do protestantismo (FAUSTO, 2012).  

Essas aliás, constitui um duro golpe para a hegemonia da Igreja Católica uma vez que 

era urgente que tivesse uma reação ao crescimento e expansão do protestantismo sob o risco de 

se reduzir perdendo números significativos de adeptos. Por conta disso, era fundamental que 

houvesse uma atuação em duas frentes, sendo a primeira partindo da iniciativa da 
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arregimentação dos denominados incrédulos, promovendo a arrecada maior de fundos para que 

fosse possível financiar o combate a Reforma protestante. A partir disso, os jesuítas atuaram 

como legítimos “soldados” de Cristo no sentido de trabalharem intensamente tanto na educação 

quanto no ensino. Ainda no continente europeu promoveram o ensino dentro de seminários, 

colégios e também universidades com a intenção de recuperar a antiga posição que a Igreja 

Católica Romana detinha, ao passo que em terras recém-descobertas, realizaram um trabalho 

educacional através de missões objetivando a conquista e manutenção da Igreja Católica dentre 

os povos que não foram influenciados ou  mesmo desconheciam a expansão protestante 

(FAUSTO, 2012).Com isso, os jesuítas, no Brasil, tiveram um papel importante em relação a 

educação e também nas catequeses de indígenas e de colonos. Assim, observando-se a 

importância da Companhia de Jesus e, partindo da periodização de colonização proposto por 

Fauto (2002) é possível dizer que a educação jesuítica se origina segundo período colonial que 

se encontra na instalação do Governo Geral, no ano de 1549 perdurando até as duas últimas 

décadas do século XVIII. Com o advento da criação do Governo Geral, surge a demanda pela 

implementação de um regime que viabilizasse a consolidação de todo o processo de colonização 

no país. Frente a essa questão, segundo a análise de Ribeiro (2011, p. 19) evidencia-se que tal 

processo: 

Diante das dificuldades encontradas com o regime de capitanias hereditárias, e 

criado o Governo Geral. Este e o primeiro representante do poder público na 

colônia, que tinha como obrigação não substituir, e sim apoiar as capitanias, a 

fim de que o processo de colonização conseguisse um desenvolvimento 

normal. 

É importante ainda destacar que durante toda a atuação dos jesuítas em terras brasileiras, 

seu papel foi muito importante tanto em relação a educação quanto na catequese dos índios e 

dos colonos assim como em relação a organização burocrática da sociedade que estava se 

formando. A partir de Tomé de Sousa e sua iniciativa, desembarcaram por aqui os primeiros 

jesuítas, que tinha a liderança de Manuel da Nóbrega, com o objetivo e a importante missão de 

realizar a conversão de indígenas para a fé católica através de um trabalho de catequese e de 

instrução dos nativos (CARCERES, 2012). No ano de 1550, missionários estabeleceram no 

estado da Bahia e na cidade de São Vicente duas escolas de ler e escrever, ensinando meninos 

órgãos, objetivando principalmente a formação de sacerdotes que viessem a somar o grande 

exército de jesuítas a realizar um trabalho catequético em todo o país.  

No ano de 1553, em companhia do segundo Governador Geral, Duarte da Costa, mais 

um grupo de jesuítas aportaram no Brasil (CARCERES, 2012). Exatamente nesse grupo 

encontrava-se José de Anchieta e sob o comando do padre Manuel da Nóbrega, os jesuítas e 

suas obras começaram a fluir e se espalhar pelas mais diversas regiões do país como São Paulo, 

Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. Foi uma expansão tão expressiva que há 70 anos do 
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descobrimento do país, já existiam oito estabelecimentos de ensino, sendo que destes, 5 escolas 

de nível elementar e três colégios de nível médio (CARCERES, 2012).Tanto as escolas quanto 

os colégios jesuítas, que tinham subsídios do Estado português, eram obrigados a trabalhar na 

formação integral e gratuita de sacerdotes para a catequese, realizar instrução e educação de 

indígenas, mamelucos assim como dos colonos e seus filhos brancos. O estudo nesse contexto 

é visto como importante, por constituir um espaço para o debate e o confronto de ideias contra 

o protestantismo e a preservação dos valores morais assim como a propagação da cultura cristã 

europeia. A partir daí tem início o processo de criação de escolas elementares, secundárias, 

seminários e também as missões que foram se espalhando por todo o país até o ano de 1759, 

que foi o momento em que aconteceu a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal(PRADO, 

2011).Ocorre que em dois séculos, os jesuítas tiveram como resultado de seu trabalho a 

catequização em massa dos indígenas, promoveram a educação de filhos de colonos de diversas 

gerações, trabalharam na formação de novos sacerdotes assim como na nova elite intelectual 

brasileira que surgia, promoveram também o controle da fé e da moral da sociedade da colônia 

assim com a propagação, difusão e unificação da língua portuguesa de norte a sul do país 

(PRADO, 2011). Já no continente europeu, os jesuítas cuidaram de fundar colégios (para grau 

médio) objetivando educar e preparar os filhos da nova elite que havia se enriquecido por meio 

das atividades mercantis. Eram responsáveis também pela preparação do futuro quadro de 

professores para ministrar aulas nos cursos superiores. Estes atores, constituíram em um futuro 

mais industrial, o novo quadro de dirigentes da sociedade que se avizinha. Vale lembrar que 

estes não atuavam na educação elementar ou básica (PRADO, 2011). Aqui no Brasil, a 

prioridade educacional consistia principalmente na criação de escolas elementares e também de 

alguns colégios que cuidavam da educação da elite dirigente local, para posteriormente 

encaminhar esses alunos para cursos superiores em Portugal, principalmente, Direito. Dentre as 

características primordial da educação jesuítica no Brasil colonial, é possível assinalar 

inicialmente o fato da sua implementação ter ocorrido através de um formalismo pedagógico 

(FAUSTO, 2012)  

Esse formalismo pedagógico implica na contradição que prevalece em relação aos 

princípios cristãos vigorantes no ensino europeu e o que é ministrado em escolas voltadas para 

a realidade moral aqui dos trópicos. Ocorre que nesse aspecto, o formal se choca e contradiz o 

real, impingindo um contraste acentuado em relação as práticas e princípios que são divulgados 

e propagados nas escolas, colégios assim como na Igreja e o que vivenciado no cotidiano da 

sociedade. O fato é que o que é proclamado em alto e bom som nessas instituições não condiz 

com a realidade da sociedade do Brasil colônia e, infere-se desse modo que o fundamental não 

era ser, mas sim parecer correto (FAUSTO, 2012). 
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A ESTRUTURA E O CURRÍCULO DO ENSINO JESUÍTICO 

 

A estrutura do ensino jesuítico caracterizava-se por ser essencialmente humanista ornamental 

revestido de marcas da herança “anticientífica” do Ratio Studiorum. Por meio dele, a classe 

dominante se embalsamava num verniz cultural que a distinguia das demais classes sociais da 

época: o povo rude, assim como a plebe. Conforme se preleciona em Cunha, a Ratio Studiorum, 

que teve sua promulgação no ano de 1599, fazia menção a um currículo e a uma metodologia 

únicas para os estudos escolares, que se dividia em dois graus, pressupondo o domínio de 

habilidades e técnicas elementares de leitura, escrita e cálculo (FREIRE, 2013). 

A partir daí, dividiu-se os estudos ainda em outros dois graus: o inferior (que é o equivalente ao 

ensino médio atual) e o superior (universitário). Já no ensino inferior o conteúdo proposto 

consistia na gramática, humanidades, retórica e no superior: filosofia e teologia. Com uma 

postura rígida onde a unidade da ação, o culto a disciplina, assim como tensão e perseverança 

em relação aos estudos aconteceu a adaptação no Brasil da proposta de Ratio Studiorum. 

Concluindo esse raciocínio, estruturou-se no país quatro grades de ensino sucessivos e 

propedêuticos: o curso elementar, o curso de humanidades, o curso de arte e o curso de teologia. 

Para melhor compreende-los, é recomendável explica-los sucessivamente, a saber: O curso 

elementar cuidava do ensino de letras (ler, escrever e contar) junto com a doutrina católica. O 

curso de humanidades, tinha as aulas ministradas em latim, com uma duração de dois anos e 

tratava do ensino de gramática, de retórica assim como de humanidades. Aqui no Brasil 

aconteceu uma adaptação em relação ao ensino de línguas onde o ensino de grego e hebraico 

foi substituído pelo ensino de tupi-guarani como forma de viabilizar o trabalho e a influência 

das missões no interior do país (FREIRE, 2013). Já o curso de artes (que era constituído de 

ciências naturais ou filosofia) tinha duração de três anos e ensinava-se lógica, física, 

matemática, ética e metafísica; cuidava da formação de bacharéis e licenciados. Era um curso 

que tinha como característica ser propedêutico, constituía os principais cursos ministrados em 

Coimbra: direito, medicina, cânones. Com relação ao curso de teologia, tinha duração de quatro 

anos conferindo grau de doutor, onde era estudado a teologia moral e a teologia especulativa 

(que consistia em dogmas católicos) (FREIRE, 2013). 

Todos os 17 colégios jesuítas que existiam no Brasil colônia, além dos seminários, 

possuíam cursos elementares, onde a maioria também oferecia cursos de humanidades e 

somente oito deles possuíam cursos de artes e teologia. Os cursos de humanidade tinham como 

objetivo a formação de padres assim como os de artes além de cuidar também da formação da 
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elite dirigente local de dependência. Além do mais, o curso de artes trabalhava a preparação 

para se ingressar nos cursos profissionais da Universidade de Coimbra. Eram nestes cursos que 

se formavam os médicos, cânones e advogados; trata-se de uma elite de doutores que anos a fio 

comandaram a política brasileira. Mesmo a educação estando no controle de religiosos, os 

colégios eram públicos porque tinham sua atividade subsidiada pelo Estado (CUNHA, 

2011).Como forma de manter a dependência absoluta da colônia, o rei de Portugal proibiu a 

criação de universidades no Brasil. Se inicialmente os colégios eram utilizados 

sistematicamente pelos jesuítas para realizar a catequese dos nativos, fundamentalmente das 

crianças para que trabalhassem como interpretes frente aos índios adultos e mais resistentes à 

nova cultura, para que posteriormente fosse possível realizar a instrução somente dos 

descendentes dos colonizadores (CUNHA, 2011). 

A responsabilidade da educação para o trabalho foi responsabilidade dos indígenas, 

posteriormente dos mestiços e dos negros. Olhando sob a ótica metodológica, conforme 

Larroyo, o curso de humanidades possuía, o objetivo primordial de cuidar do ensino do estilo 

literário de autores clássicos. Em relação aos cursos superiores de filosofia e teologia, objetiva-

se principalmente o escolasticismo medieval. Era uma forma de afastar intelectuais de espírito 

científico nascente, principalmente com força no norte da Europa. Era um modelo educacional 

que privilegiava o trabalho intelectual em detrimento do manual (CUNHA, 2011). Foi 

exatamente esse modelo educacional que legitimou a divisão social do trabalho no Brasil. 

Ainda, afora os colégios, os jesuítas também tiveram destaque na realização de um trabalho 

abrangente de catequese em todo território nacional por meio das missões religiosas. Na 

verdade, o contato entre índios e brancos não eram nem um pouco amistosos, uma vez que a 

intenção dos colonizadores era simplesmente escravizar, tomar terras, mulheres e depois mata-

los e para facilitar seu trabalho e apaziguar ânimos, os jesuítas cuidaram de criar áreas 

longínquas dos brancos para que pudessem realizar seu trabalho de catequese. Nesses locais, 

colocava-se em prática a legitima teocracia que tinha por objetivo estirpar os costumes nativos, 

principalmente, a estrutura da organização tribal. Analisando essa realidade, Ribeiro (2011, p. 

20) preleciona que “(...) no estágio primitivo em que se encontravam as populações indígenas, 

(...). A participação direta da criança nas diferentes atividades tribais era quase que suficiente 

para a formação necessária quando atingisse a idade adulta”. Conforme se infere, a estrutura 

social indígena nesse sentido não correspondia aos interesses dos colonizadores e a partir daí, 

gradativamente foram introduzidas novas noções religiosas assim como técnicas de trabalho. A 

partir daí, além de serem singularmente os responsáveis pela formação da elite colonial, ainda 

comercializam seus produtos excedentes, realizam o trabalho de construção de igrejas, 

promovem o ensino de orações, difundindo o catecismo e realizando missas todas as manhãs, 
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trabalhando e cantando músicas para seus devotos. Era um trabalho bastante abrangente que os 

jesuítas realizaram no Brasil, não apenas no aspecto educacional, mas também social e de ajuda 

na colonização e ocupação do território nacional. Com isso, verifica-se que por meio de seus 

colégios e suas missões, os jesuítas contribuíram de forma muito importante no processo de 

colonização do país transformando esse país em uma nação católica e de língua portuguesa 

defendendo a cultura dominante cristã ocidental, realizando a formação da elite dominante 

(RIBEIRO, 2011). Mesmo com a oposição e resistência por meio da aculturação, terminou por 

viabilizar a escravidão dos nativos pelos colonos, cumprindo estritamente o acordo firmado 

entre a Igreja Católica e o Estado português. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final do presente artigo conclui-se que os jesuítas tiveram um papel fundamental na 

colonização do território brasileiro através de suas missões que tinham um objetivo muito mais 

complexo do que o de catequizar os povos que aqui viviam. A Coroa portuguesa tinha planos 

ambiciosos para a colônia e eles foram possíveis graças ao trabalho dos padres jesuítas que 

ajudaram a proteger e legitimar ainda mais a posse do território brasileiro pelos portugueses 

frente a outras nações colonizadoras. Através de seu trabalho, institui-se os primeiros colégios 

e seminários do país que realizaram o sistema educacional brasileiro, ministrando aulas tanto 

para os nativos locais quanto para os filhos dos dirigentes da colônia e da então recém-nascida 

elite nacional para que posteriormente fossem estudar na Europa. Os jesuítas cuidaram de 

unificar a língua portuguesa em todo o território nacional com seu trabalho de alfabetização e 

suas aulas para os indígenas e os povos mais distantes nos locais mais inóspitos do país, 

alargando dessa forma nossas fronteiras e estabelecendo uma identidade nacional. 

Finalmente, por meio do trabalho educacional empreendido pelos jesuítas, deu-se as 

bases para o sistema educacional brasileiro e o modelo de educação ajudou a construir bases 

solidas da cultura nacional. 
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RESUMO 

A libras, através da lei 10436 de 24 de abril de 2002 e do decreto 5626 de 22 de dezembro de 

2005, teria sido reconhecida e regulamentada como idioma oficial no Brasil, dando, portanto, 

respaldo legal para a utilização da língua como política pública. Fora inserida como disciplina 

obrigatória nos cursos de licenciatura nas instituições de ensino superior brasileiras. O presente 

trabalho busca apresentar o uso da disciplina de libras como instrumento de reconhecimento de 

uma demanda crescente na sociedade brasileira: a inclusão. 

Palavras-chave: Libras. Ensino superior. Inclusão. Licenciatura. 

 

ABSTRACT 

 Libras, through Law 10436 of April 24th, 2002 and Decree 5626 of December 22, 2005, would 

has been recognized and regulated as an official language in Brazil, thus providing legal support 

for the use of language as a public policy. It has been included as a mandatory subject in 

undergraduate courses at Brazilian higher education institutions. This paper seeks to present the 

use of the discipline of Libras as an instrument to recognize a growing demand in Brazilian 

society: inclusion. 

Keywords: Libras. Graduation. Inclusion. Education. Brazil. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A década de 1990 foi marcada pelo irrompimento das discussões sobre inclusão. Elas 

foram manifestadas através da integração e, também, pela normatização. Nesse período 

percebeu-se que a sociedade, para a melhor aceitação das concepções de inclusão, necessitava 

de reestruturação. E para tal, podem ser citados dois documentos: a Declaração para Todos 

(1990) e a Declaração de Salamanca (1994). 

O Parâmetro Curricular Nacional, também chamado de PCN, estabelece a necessidade de 

que sejam realizadas adaptações curriculares que abranjam o currículo em sala de aula, no setor 
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pedagógico e em nível individual. A Lei de Diretrizes e Bases, ou LDB, aborda a inclusão. Para 

ela, em seu capítulo V, artigo 58, esse princípio está explicitado como sugestão. A Declaração 

para Todos, a Declaração de Salamanca e a LDB buscam o direito de todos terem acesso e 

permanência garantido no âmbito educacional, assim como da geração de consciência e 

participação geral. (ROSSI, 2011) 

O século XXI também fora marcado por conquistas da comunidade surda. Para tal pode-

se explicitar a aprovação da lei 5.016 de 11 de janeiro de 2013 que “estabelece diretrizes e 

parâmetros para o desenvolvimento de políticas públicas educacionais voltadas à educação 

bilíngue para surdos, a serem implantadas e implementadas no âmbito do Distrito Federal, e dá 

outras providências”. Portanto, foi uma ação que abordou e acordou sobre as políticas públicas 

educacionais direcionadas para a inclusão da comunidade surda nas diferentes esferas que 

teriam os ouvintes como maioria. 

Ao longo do tempo passou-se a ser valorizada a necessidade da formulação de condições 

ideais que otimizassem as ações desenvolvidas acerca dos alunos que apresentassem alguma 

deficiência dentro da educação regular. A participação do estudante e o respeito à diversidade 

humana seriam fundamentais para a eficiente execução das propostas educacionais. Revelava-

se um grande desafio a ser alcançado para o sistema de ensino. E para tal seria necessário o 

combate a ações segregacionistas frente ao estudante em inclusão que, assim como a 

comunidade, eram sensíveis acerca da integração social do indivíduo com deficiência, das 

adaptações nos currículos, da qualificação docente frente as distintas demandas e do processo 

de adaptação dos ambientes físicos das instituições de ensino. A comunidade surda, através de 

luta acerca de seus direitos no Brasil, alcançou, por meio da lei 10.436 de 24 de abril de 2002 e 

do decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005, o reconhecimento oficial de uma língua própria, 

a Líbras, como instrumento de comunicação e expressão (ANDREIS-WITKOSKI, 2013). A 

inclusão demanda modificações no sistema de educação já que busca compreender todos os 

cidadãos e minimizar as possibilidades de exclusão. (ROSSI, 2011). 

As oportunidades ofertadas pelo sistema de educação e pela sociedade ao indivíduo surdo 

são insuficientes para as necessidades dessa comunidade. Esses problemas podem ser ainda 

intensificados pela incompatibilidade entre docente e discente devido aos mesmos não serem 

semelhantes na utilização da mesma língua. Portanto, torna-se fundamental que haja formação 

de professores com a obrigatoriedade de conhecimento básico da linguagem utilizada pelos 

surdos, a Libras. Assim como, além das transformações que devem ser acometidas ao 

profissional docente, deve ocorrer também nos intérpretes e instrutores de libras, nas 

instituições de ensino e nas famílias. A educação inclusiva necessita de práticas em todos esses 

agentes elementares a fim de que haja a formação do indivíduo e de sua identidade social. É o 
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fortalecimento de estratégias de ensino, equipamentos, currículo adaptado e prática flexível para 

que o processo de inclusão seja favorecido (ROSSI, 2011). 

Neste artigo será dada ênfase ao surgimento da língua de sinais dentro das instituições de 

ensino de nível superior visando o alcance da igualdade perante o restante da comunidade 

escolar que não apresentava as mesmas demandas e realidade dos deficientes. Logo no início 

do desenvolvimento, será discutido o conceito da Língua Brasileira de Sinais. Num segundo 

momento, será relatada a história da Libras no Brasil. Posteriormente, será feita discussão a 

evolução da presença da linguagem na matriz curricular dos cursos de licenciatura no Brasil. E, 

por último, serão feitas considerações finais acerca do conteúdo apresentado no presente 

trabalho. 

 

 

LIBRAS – A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 

Neste capítulo, primeiramente, será apresentada a definição da Libras. Após a última, haverá 

esforço em mostrar a importância do seu uso. E, para tal, será realizado um panorama histórico 

acerca de algumas transformações ocorridas na linguagem.  

A Libras é a sigla pra Língua Brasileira de Sinais. É uma linguagem que se expressa de 

forma gestual-visual plural ao passo de que se utiliza de um misto de expressões no intuito de 

ser praticada. Ela é um idioma legítimo como as línguas portuguesa e indígenas e é utilizada a 

fim de gerar comunicação dos surdos com o mundo proporcionando, assim, que ele seja incluído 

social, econômica e culturalmente (LEMOS, CHAVES, 2012). A Libras é uma língua oficial 

no Brasil. Foi desenvolvida por meio do movimento das mãos, onde não é construída da mesma 

forma que a língua falada e também não são utilizados verbos conjugados e artigos definidos 

ou indefinidos (ROSSI, 2011). No intuito de que surdos e afins possam se comunicar, a Libras 

é capaz de garantir os direitos sociais e individuais dos cidadãos (BARROS, 2012). O Ministério 

da Justiça (2009) considera que é uma linguagem portadora de componentes como outras 

línguas orais como gramática e semântica. 

Na década de 1970 teria surgido o bilinguismo, onde buscava-se uma linguagem eficiente 

que permitisse o crescimento global do surdo. Era iniciada uma estrutura composta por 

estruturas que envolvem sinais compostos que podem representar ideias, palavras e frases. A 

datilologia é o abecedário por meio de sinais representados com movimentos com as mãos e 

que não teriam sinais correspondentes. Não existem artigos e os verbos apresentam-se apenas 

no infinitivo. 

A Libras seria, portanto, movimento que representaria ideias por meio da combinação de 

expressões corporais e faciais, e alfabeto manual elaborados juntamente aos sinais (ROSSI, 

2011). Ela surge na combinação de movimentos de configuração de mãos, pontos de 
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articulação, orientação e expressão facial e corporal. É a representação da conquista e 

reconhecimento da comunidade surda no Brasil. (BRASIL, 2002) 

No início do século XXI, a lei 10.436 de 24 de abril de 2002 estabeleceu a Libras como 

forma de expressão transmissora de ideias e fatos capaz de gerar comunicação. As instituições 

públicas tem o dever de assegurar a Língua de sinais dentro do território brasileiro. A instituição 

governamental, em 22 de dezembro de 2005, teria reafirmado esse dever instituindo a Libras na 

grade curricular em âmbito educacional através do decreto 5.626. 

Pode-se, portanto, verificar que a aceitação da Libras como instrumento educacional 

eficiente foi sendo transformada com o passar dos anos. A história da comunidade surda é 

componente ativo disso já que tanto impactou no método de ensino quanto foi sendo 

reinventado pela técnica. Fato esse que estará sendo melhor abordado na próxima seção do 

trabalho. 

A Libras, portanto é uma maneira de comunicação que se utiliza de sistema linguístico 

em que há a utilização estratégia visual-motora a fim de que possa haver a transmissão de juízos 

e acontecimentos. Ordem representativa de inclusão da comunidade surda nos diversos setores 

da economia, sociedade, cultura e política. 

 

A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DE SURDOS 

 

Neste capítulo, a Libras será discutida de acordo com os acontecimentos que marcaram a 

sua trajetória por todo o globo para que seu uso no Brasil tenha maior sentido ao leitor. Serão 

elencadas as suas metodologias e técnicas educacionais tais quais o oralismo, a comunicação 

total e o bilinguismo, onde foi mostrando-se instrumento indispensável para a comunicação da 

comunidade surda para com o mundo.  

A educação na comunidade surda transcorre em meio a algumas variáveis no decorrer da 

história estabelecidas de acordo com os episódios sociais e culturais. Questões essas que, desde 

o período moderno, foram em grande medida de caráter médico e religioso (ROSSI, 2011). A 

medicina trata o surdo de maneira com que a deficiência seja uma anomalia orgânica. Já o 

âmbito religioso considerava o indivíduo deficiente incapaz de absorver conteúdos devido ao 

seu estado. Questões essa que podem expressar a ausência de conhecimento das instituições 

acerca do indivíduo e da comunidade surda. O que pode ser percebido enquanto fator de déficit 

na comunicação e ineficácia na aprendizagem (MOURA, 2000). 

Na Europa, inicialmente, apareceram diversas instituições visando a educação dos surdos, 

onde o método empregado até o momento teria sido a linguagem escrita meio a utilização 

também marginal de gestos e de sinais. O que pôde ser percebido é que o presente método não 
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teria logrado sucesso ao passo de que fornecera pouca eficácia no que se referia ao ensino e 

comunicação entre os surdos (ROSSI, 2011). 

A deficiência auditiva, para Couto-Lenzi (2000) seria apenas impeditiva para a audição. 

Ela não estaria associada a possível recuo científico e tecnológico no que fosse concernente à 

compreensão. 

Existiam, com o passar do tempo três principais alternativas que visaram inserir os alunos 

surdos no processo educacional. O primeiro deles foi a metodologia oral que surgiu em 1789 

destacando a necessidade de ensinar a oralidade para o surdo. O oralismo, uma das variáveis 

apresentadas no início da história educacional que objetivava a inclusão e a educação dos 

agentes da comunidade não ouvinte, fora considerado fundamental para o alcance da 

aprendizagem do surdo. A língua de sinais não era permitida, pois não seria o método ideal de 

obtenção de conhecimento. Para a abordagem oralista. A reprodução dos métodos educacionais 

utilizados para a comunidade ouvinte como a língua falada seria o caminho ideal para o alcance 

e avanço rumo ao conhecimento de todos os estudantes independente se da capacidade e 

facilidade de que os últimos possuíam de se expressar utilizando a fala. 

A segunda estratégia educacional adotada pelas diversas instituições foi a metodologia de 

Comunicação Total que compreendia todos os componentes que podiam ser capazes de gerar 

comunicação entre indivíduos, desenvolver o vocabulário e as linguagens ao deficiente 

auditivo. Recursos Linguísticos esses que podem ser descritos pela língua de sinais, o uso da 

linguagem oral, assim como de códigos, leitura labial, alfabeto manual, dentre outros (ROSSI, 

2011). 

O bilinguismo é uma outra variável que impactou na construção da educação para a 

sociedade surda. Ele surgiu no Brasil no começo dos anos 80 e foi sendo crescendo por todo o 

território nacional. Valoriza a interação entre as línguas, onde Libras e Língua Portuguesa 

possam existir alcançando eficiência. No método bilíngue a Libras seria concebida como a 

linguagem natural dos surdos  (ROSSI, 2011). 

Ao longo dos anos, a linguagem brasileira de sinais passou por momentos de exaltação e 

esquecimento. A técnica oral, o método de comunicação total e o bilinguismo foram estratégias 

amplamente utilizada nesse processo de acordo com a corrente de pensamento, local e período 

da história. Representaram questões distintas e foram capazes de construir uma linguagem 

robusta e plural que foi capaz de determinar e ser determinada por uma gama de setores sociais. 

Como exposto anteriormente, diversas técnicas educacionais foram sendo adotadas ao longo do 

tempo. Embora, distintas, foram construções fundamentais para o aprimoramento do processo 

educacional tanto da comunidade surda, quanto da ouvinte. Fato esse que transbordou do ensino 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

351 
básico para o superior em meio a instituição da obrigatoriedade do estudo da Libras nos cursos 

de licenciatura. 

 

A LIBRAS NAS LICENCIATURAS 

 

Em princípio, será relatada a primeira experiência oficial legal da libras no Brasil. Em 

paralelo haverá contextualização das resoluções e leis frente ao desenvolvimento e inserção da 

linguagem nos diversos cenário do sistema nacional brasileiro. Essa contextualização será 

apresentada em meio a ordem cronológica de acontecimentos oficiais ligados a Língua de Sinais 

no Brasil. Serão relacionadas instituições e práticas empregadas a fim de transformar a Libras 

estratégia presente e fundamental para o desenvolvimento do setor educacional na busca 

inclusão, diversidade e alcance dos melhores resultados possíveis. 

A partir do ano de 2002, com a lei nº 10436, os direitos linguísticos referentes à 

comunicação dos surdos teria sido reconhecido, onde a libras seria ferramenta essencial para a 

efetivação desse diálogo. Seria a concretização do plano de inclusão social e cultural da 

comunidade surda (LEMOS, CHAVES, 2012). 

O processo de reconhecimento dos direitos dos surdos no Brasil foi iniciado tardiamente 

em comparação com outros países do globo (LEMOS, CHAVES, 2012). Mesmo assim, 

existiram e ainda existem estudos que tem se mostrado com esforço ímpar em território 

brasileiro visando a inclusão da Libras na educação superior, principalmente nos cursos de 

licenciatura (COSTA, LACERDA, 2015). Ainda há dificuldades da utilização da língua de 

sinais em diversos projetos pedagógicos e acadêmicos. O que tende a originar a desvalorização 

e o desrespeito aos direitos e demandas da comunidade surda (LEMOS, CHAVES, 2012). 

Para que haja a real aprendizagem da libras é valido o seu uso constante nas diversas 

esferas sociais.  Esse projeto vem no intuito de mostrar ao leitor que existiram – e ainda existem 

– inúmeras conquistas adquiridas pela comunidade surda, assim como tem-se a percepção de 

que vitorias ainda serão alcançadas (LEMOS, CHAVES, 2012). 

Em 1997, por meio da parceria entre MEC e FINEIS, foi declarada importância à 

socialização do uso e ensino da Libras. Em 2001 houve incentivos que resultaram na promoção 

de cursos para profissionais que estivessem aptos a disposição do ensino da Libras e a 

distribuição de material para as secretarias de educação. No ano de 2004, novamente com a 

associação entre FINEIS e MEC meio ao Programa “Interiorizando a Libras”, ocorreu o 

compartilhamento de material do estudante e do professor, assim como a disposição de cursos 

que fossem capazes de corroborar para a formação de profissionais em Libras a fim de que a 

última fosse utilizada também em sala de aula (LEMOS, CHAVES, 2012). 
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O decreto 5626 de 22 de dezembro de 2005, através de seus artigos terceiro e nono, comenta 

que a Libras deve ser acrescentada como disciplina curricular obrigatória nos cursos de 

licenciatura no Brasil (BRASIL, 2005). Assegurando, assim, a possibilidade de que a 

comunidade escolar pudesse ter acesso a aprendizagem da Libras. Portanto, viu-se necessária o 

estabelecimento de curso para a formação de professores de Libras em nível superior. Assim 

como a disponibilização da disciplina na grade de optativas na unidade de ensino para os demais 

cursos (LEMOS, CHAVES, 2012). No decreto citado no início do parágrafo está especificado 

que as Instituições de ensino teriam 10 anos para adaptação visando a inclusão da disciplina de 

Libras em suas grades curriculares (COSTA, LACERDA, 2015). Em 2006 o MEC criaria o 

ProLibras, uma avaliação de proficiência e certificação profissional, a fim de certificar os 

profissionais que tivessem participado do sistema de inclusão da comunidade surda na esfera 

educacional. No mesmo ano seria criado o primeiro curso de licenciatura Letras-Libras em 

território brasileiro. Teria sido um curso semipresencial criado meio a parceria entre a 

Universidade Federal de Santa Catarina e mais dezoito instituições do ensino superior (LEMOS, 

CHAVES, 2012). 

De acordo com legislação competente acima relacionada, a Libras foi inserida como disciplina 

obrigatória nos cursos de formação de professores no Brasil. Vale a reflexão: A carga horária 

da Libras e suficiente para sua absorção de maneira adequada? Faz-se portanto, necessária a 

averiguação da qualidade de ensino dos diferentes níveis no intuito de constatar os aspectos 

essenciais para o relacionamento entre indivíduos diferentes dentro e fora das salas de aula, 

assim como o relacionamento entre corpos discente e docente. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A disciplina de Libras foi estabelecida pela lei nº 10.436 em 24 de abril de 2002. E em 

22 de dezembro de 2005 o decreto 5.626, com a demanda da comunidade surda, a incluiria no 

âmbito universitário das licenciaturas como cadeira obrigatória. A academia passaria a ter 

profissionais aptos a lecionar sobre Libras e maximizar as chances de inclusão e permanência 

do surdo no 3º grau. Assim como tornar os direitos da comunidade válidos em âmbito 

educacional. Diminuindo as desigualdades e a lacuna entre deficientes e não-deficientes. Porém 

os professores podem ter focos equivocados limitando a transmissão da aprendizagem. Um 

exemplo disso seria a prática de um ensino apoiado nas estruturas da linguagem que gerando 

comparação entre línguas, ruído na comunicação entre professor e aluno e, ao invés de inclusão, 

consequente exclusão social, sexual e étnica do estudante, fracassos escolares e perda do 

objetivo educacional de aprendizado (ROSSI, 2011). 
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O despreparo do corpo docente acerca da inclusão dos estudantes surdos na rede 

universitária é fator prejudicial à comunidade surda. Por diversas ocasiões há maior esforço de 

adaptação do estudante à escola do que o inverso. Esses alunos ingressantes enfrentam, além da 

falta de preparo do professor, a carência de estrutura que se adapte às suas demandas essenciais. 

Os indivíduos que apresentam deficiência auditiva em diferentes níveis, mais 

especificamente os surdos, apresentam facilidades distintas acerca do modo de aprendizagem. 

Alguns espelham-se na educação oral. Outros obtém melhores resultados por meio da 

sinalização. O sistema bilíngue veio para sanar essa questão conjugando a tradição oral com o 

uso de sinais a fim de estabelecer comunicação efetiva entre os integrantes das comunidades 

surdas, assim como com o restante dos indivíduos que fazem parte da comunidade ouvinte 

(ROSSI, 2011). 
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RESUMO 

Estudos recentes na área da Neurociência associadas à educação escolar têm comprovado que 

a aprendizagem acontece quando mais de uma área do cérebro é ativada ao mesmo tempo. 

Sendo assim, educadores poderão se apropriar desse conhecimento para criar estratégias de 

ensino prazerosas e que ao mesmo tempo estimulem o cérebro de seus alunos a aprenderem 

mais e de forma satisfatória e eficaz. Ao utilizar atividades como cruzadinhas, jogos interativos, 

caça-palavras, dentre outros, o professor estará mantendo o cérebro de seus alunos plugados. 

Ao substituir o ensino que antes era cansativo e sem estímulos para seus alunos por um ensino 

que estimula a busca por novas descobertas de forma dinâmica e muito mais interessante. 

Assim, professor e aluno passam a ser construtores do conhecimento e não sujeitos passivos 

que repetem informações sem sentido. 

Palavras-Chave: Neurociência. Educação. Ensino. Aprendizagem. Sala de aula. 

 

ABSTRACT 

Recent studies in the area of Neuroscience associated with school education have proven that 

learning happens when more than one area of the brain is activated at the same time. Thus, 

educators can appropriate this knowledge to create pleasurable teaching strategies that at the 

same time stimulate the brains of their students to learn more and satisfactorily and effectively. 

By using activities such as cross-paths, interactive games, word-hunting, among others, the 

teacher will be keeping his students' brains plugged in. By replacing teaching that was once 

tiring and without stimuli for its students with a teaching that stimulates the search for new 

discoveries in a dynamic and much more interesting way. Thus, teacher and student become 

builders of knowledge and not passive subjects who repeat meaningless information. 

Keywords: Neuroscience. Education. Teaching. Learning. Classroom. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo surgiu devido uma curiosidade particular quanto a uma possível 

solução para o fracasso escolar tendo em vista as pesquisas na área da Neurociência que vem 

se crescendo nos últimos anos. 

Ao aprofundar os estudos percebemos que já utilizamos algumas práticas sugeridas pela 

Neurociência, e que não ser dessa vez que o problema dificuldade de aprendizagem será 

solucionado, uma vez que diversos fatores influenciam esse processo. 
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Embora diversos fatores influenciam na aprendizagem, as práticas sugeridas pela 

Neurociência poderão criar um ambiente mais propicio para o desenvolvimento acadêmico dos 

alunos.  

Iremos discutir com alguns autores, aprofundando um pouco mais os conhecimentos em 

como poderemos dinamizar a aprendizagem em sala de aula e como nós educadores poderemos 

nos tornar facilitadores desse processo ao tomar a postura de mediadores do conhecimento e 

não detentores. 

Perceberemos também, que mais do que conhecimento, precisaremos alinhar esses 

conhecimentos com uma prática organizada e bem direcionada, e desenvolver uma metodologia 

que atenda às necessidades de cada aluno. 

A Neurociência vem afirmar que mais que um currículo e, ou programas educacionais, 

é necessário o uso de estratégias pelas quais os alunos estejam envolvidos ativamente durante 

todo o processo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Iremos então, dialogar com alguns autores a respeito da problemática a ser analisada, 

com o objetivo de buscar a fundamentação em relação às contribuições e relevâncias dos 

estudos da Neurociência para a educação. 

Segundo Tabaquim (2003, p. 91), “O cérebro é o órgão privilegiado da aprendizagem. 

Conhecer sua estrutura e funcionamento é fundamental na compreensão das relações dinâmicas 

e complexas da aprendizagem.” 

Uma vez reconhecendo essa afirmativa, justifica-se um estudo quanto às contribuições 

da Neurociência para a educação escolar, dada a complexidade do processo de aprendizagem. 

Nós educadores precisamos nos aprofundar, a fim de descobrir como se dá a aprendizagem no 

cérebro de nossos alunos, com o objetivo de alcançá-los com uma metodologia de ensino que 

atenda às condições que o seu cérebro necessita para aprender, para alcançarmos o êxito. 

Uma vez que compreendemos como esse cérebro funciona, iremos utilizar estratégias 

de ensino mais eficazes, de forma que o desenvolvimento das funções cerebrais superiores de 

nossos alunos aconteça de forma mais natural e prazerosa possível. 

  Segundo Hennemann (2006, p.11): “Ao aliar a música, os jogos e movimentos em 

atividades escolares e ter a possibilidade de trabalhar simultaneamente mais um sistema: 

auditivo, visual, e até mesmo o sistema tátil com atividades lúdicas, esportivas, desempenho 

este que nos leva ao aprender.” 
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Podemos então entender que ao utilizar as estratégias adequadas, de forma prazerosa e 

dinâmica, desenvolverá mudanças nas conexões cerebrais alcançando melhores resultados na 

aprendizagem. 

Conforme a autora afirma: “através de atividades prazerosas e desafiadoras, o “disparo” 

entre células neurais acontece mais facilmente, as sinapses fortalecem-se e as redes neurais são 

estabelecidas com mais rapidez”. (HENNEMANN, 2006, p.11)  

 Embora Espinosa (2008, apud Zaro, 2010, p. 204), afirme que:  

“... Enquanto milhares de estudos foram devotados para explicar vários aspectos da 

Neurociência, apenas uns poucos estudos neurocientíficos tentaram explicar como os humanos 

deveriam ser ensinados, para maximizar o aprendizado.” 

Dentre esses poucos, estaremos buscando não as respostas que logo descobrimos que 

não existem. Mas ao aprofundar os estudos poderemos descobrir uma série de princípios que 

ao serem levados em conta em sala de aula, irão trazer grandes resultados a favor dos alunos e 

também do professor que deixa de ser aquele único responsável por deter o conhecimento e 

transmiti-lo de forma a não ser interrompido, para um professor que vem para sala com mais 

leveza e que descobre que seus alunos têm sim muito a contribuir com suas aulas. Pois o 

conhecimento não está em um só lugar e muito menos protegido a sete chaves dentro dos muros 

da escola. 

Esse professor irá usar a tecnologia como sua ferramenta aliada, e não como um ‘vilão’ 

que precisa ser eliminado ou concorrer com ela, enquanto todos seus alunos a dominam muito 

melhor que ele. 

Ao estudar as competências que um professor precisa ter para ser atuante no século 

XXI, muito bem explanadas por Perrenoud, (2002) poderemos fazer um paralelo com os 

princípios apresentados pela Neurociência aplicada à educação.  

 

Reinventar sua escola enquanto local de trabalho e reinventar a si próprios enquanto 

pessoas e membros de uma profissão. Assumir desafios intelectuais e emocionais 

muito diversos daqueles que caracterizavam o contexto escolar no qual aprenderam 

seu ofício. (PERRENOUD,2002, p.54). 

Interessante como esse texto que foi escrito em 2002 se tornou tão atual nos dias que 

estamos vivendo em 2020. É como se toda a resistência dos professores quanto ao uso das 

tecnologias fossem arrancadas de uma só vez, sendo forçados a reinventar o local de trabalho 

ao realizar as aulas e planejamentos em casa e nos reinventarmos como novos professores, seja 

por meio de aulas editadas, ao vivo, por meio de grupos de WhatsApp e mesmo a criação de 

atividades em plataformas digitais. 
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Nunca imaginamos que seria uma pandemia que iria mudar radicalmente a profissão 

professor. Sendo que um dia estávamos em sala de aula cumprindo nosso currículo e no outro 

tivemos que nos reinventar para permanecer professores. 

Fácil? Não! Porém algo extremamente necessário e que já vinha sendo pesquisado há 

muito tempo por Perrenoud, as competências e habilidades do professor do século 21, um novo 

professor para uma nova era! 

 Por mais que tentamos adiar essa mudança, ela veio de forma repentina para os 

professores, mas tem sido algo muito rico criar atividades com recursos variados de mídias, 

conforme as orientações da Neurociência. 

O autor descreve como se daria na prática, as mudanças que precisam ocorrer no 

âmbito educacional: 

A introdução de novos objetivos de aprendizagem e de novas metodologias de ensino 

não lhes permitirá mais organizar seu ensino em torno de uma sucessão rígida de lições 
e fichas e trabalho, e sim os obrigará a inventar permanentemente arranjos didáticos e 

situações de aprendizagem que respondam melhor à heterogeneidade de necessidades 

de seus alunos. A implantação de ciclos de aprendizagem os incitará a inventar novos 

funcionamentos, mais flexíveis e maleáveis que a atribuição fixa de aulas a uma única 

pessoa; eles terão de dar cabo do "meu e minha classe" e da divisão tradicional do 

trabalho para poder utilizar melhor e pôr em sinergia as competências existentes. 

Porém, trata-se de uma verdadeira revolução para os professores, que até então 

preferiam cultivar o individualismo e que apenas raramente conseguiam cooperar de 

maneira eficaz. (PERRENOUD, 2002, p.55).  

 

Seria essa uma saída que buscamos quanto ao novo normal do retorno presencial às 

escolas nos pós pandemia? Quem sabe, uma mudança nas formas rígidas de turmas seriadas, 

para grupos de estudos por interesse e desempenho dos alunos. Cada um dando sequência aos 

estudos com base em suas experiências vividas, e não o caos e o desespero por se pensar que 

esse aluno só teve a perder ao ficar um ano letivo longe dos bancos escolares! 

 Dentre os sistemas de estruturas curriculares entre outros modelos de distribuições dos 

alunos por faixa etárias e etc., existem muitas outras ações que podem ser repensadas em sala 

de aula e que irão favorecer o desenvolvimento dos alunos. 

  Perrenoud (2002, p.56), afirma que: Há uma melhora significativa dos desempenhos dos 

alunos quando os professores: 

 

 

● desenvolvem pontos de vista comuns quanto à maneira como seus alunos 

aprendem; 

● engajam-se em uma ação coletiva para pôr em prática esses pontos de vista 

comuns; 

● assumem coletivamente a responsabilidade pela progressão de seus alunos; 
● unem-se para envolver os alunos no processo de desenvolvimento;  

● desenvolvem uma competência coletiva de cooperação que permite transformar, 

no dia a dia, a coerência e a eficácia dos dispositivos de aprendizagem oferecidos 
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aos alunos; 

● conseguem obter reconhecimento e, com isso, mais apoio por parte do ambiente 

da escola (pais, empresas, autoridades escolares e políticas, etc.); 
● dispõem de recursos e franquias (margens de liberdade) geridos de maneira 

autônoma para conceber e implementar projetos de desenvolvimento que 

correspondam ao seu contexto local; 

● são avaliados com base em um conjunto de indicadores: os usuais de desempenho, 

mas também o engajamento dos alunos, as competências profissionais individuais 

e coletivas dos professores, o ritmo e a eficácia da implementação dos projetos de 

estabelecimento. (PERRENOUD, 2002, p.56)  

 

Quantos princípios valiosos e ao mesmo tempo simples no sentido de colocá-los em 

prática no dia a dia da escola, que irão favorecer um clima favorável a aprendizagem dos nossos 

alunos.  

E paralelamente segue os princípios da Neurociência aplicada à educação; segundo 

Espinosa (2008, p.205). 

● Estudantes aprendem melhor quando são altamente motivados; 

●  Estresse impacta aprendizado; 

●  Ansiedade bloqueia oportunidades de aprendizado;  

●  Estado depressivos podem impedir aprendizagem;  

●  O tom de voz de outras pessoas é rapidamente julgado no cérebro como 

ameaçador ou não-ameaçador;  

●  As faces das pessoas são julgadas quase que instantaneamente;  

●  Feedback é importante para o aprendizado;  
●  Emoções tem o papel chave no aprendizado; 

●  Movimento podem potencializar as oportunidades de aprendizado;  

●  Nutrição impacta o aprendizado; 

● Sono impacta consolidação de memória; 

● Estilos de aprendizado (preferências cognitivas) são definidas a estrutura 

única do cérebro de cada indivíduo;  

● Diferenciação nas práticas de sala de aula são justificadas pelas diferentes 

inteligências dos alunos. (ESPINOSA, 2008, p.205).  

 

Ou seja, o aluno não depende apenas de um cognitivo preservado e de um professor 

que tenha um vasto currículo acadêmico para ter sucesso na aprendizagem! Tudo isso se faz 

necessário e irá contribuir, caso exista primeiro uma aproximação emocional com esse 

professor, que precisa ter um tom de voz agradável, o que irá inibir os níveis de ansiedade e 

estresse relacionados ao ensino. Só então, o aluno se sentirá motivado a utilizar seu cérebro para 

aprender com um professor que está extremamente qualificado. 

É claro que não defenderemos aqui um professor com super poderes e nem muito 

menos uma visão restrita, como se todo o sucesso ou insucesso do aluno estivesse ligado ao 

professor! Sabemos que existem sim, diversos fatores que influenciam nesse processo de ensino 

e aprendizagem, sendo que, muitos ou a maioria deles estão muito além do alcance do professor 

solucionar. A questão discutida aqui é que além desses diversos fatores, os professores não 

podem se dar ao luxo de se tornarem mais um fator que irá influenciar negativamente na vida 

do aluno! E tem sim, o poder de amenizar esses fatores sendo um professor consciente de que 
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pode ajudar seus alunos a aprender ao criar um ambiente favorável em sua sala de aula, e isso 

está em suas mãos!  

Segundo Rotta (2006, p.18) “O professor com conhecimento de neurociências é mais 

consciente em relação às limitações e potencialidades dos alunos e sabe como aproveitá-las de 

modo positivo.” Ao analisar os princípios, começamos a perceber o quanto eles se entrelaçam 

e se constituem uma teia, onde o aluno estará envolvido com o seu desenvolvimento de forma 

ativa, uma vez que o professor muda o seu foco em direção ao que realmente o seu aluno será 

capaz. O autor também nos esclarece quanto a necessidade de se conhecer as estruturas e o 

desenvolvimento mental: 

 O avanço das neurociências, em especial da neurologia, é de suma importância para 

o entendimento das funções corticais superiores envolvidos no processo da 

aprendizagem. Sabe-se que o indivíduo aprende por meio de modificações funcionais 

do SNC, principalmente nas áreas de linguagem, das gnosias, das praxias, da atenção 

e da memória. Para que o processo de aprendizagem se estabeleça corretamente, é 

necessário que as interligações entre as diversas áreas corticais e delas com outros 

níveis do SNC sejam efetivas. (ROTTA, 2006, p. 18)  

 

Justifica-se um aprofundamento nos estudos da Neurociência, uma vez que: “A 

Neurociência da Aprendizagem é o estudo de como o cérebro trabalha com as memórias, como 

elas se consolidam, como se dá o acesso as informações e como elas são armazenadas.” 

(MIETTO, 2011, p.12). 

  Apesar da existência da Neurociência aplicada em educação, a mesma surge com uma 

série de ideias, teorias a serem testadas. Ou seja, a Neurociência apresenta alguns princípios que 

irão ser desenvolvidos em sala de aula com base nos estudos do desenvolvimento cerebral. 

Sendo assim, não iremos encontrar nenhuma metodologia proposta para ser utilizada em sala 

de aula. Cabendo ao professor então, se apropriar desses princípios e desenvolver sua 

metodologia e práticas pedagógicas conforme a sua realidade. Uma vez tendo como princípio 

que o cérebro é moldável pelos estímulos internos e externos, o professor poderá criar 

estratégias para motivar seus alunos de forma mais eficiente de acordo com a formatação de 

cada cérebro. Conforme nos explica Scorza (2002, p.3). In: Oliveira: 

   Na Educação, este conhecimento tem provocado discussões e reavaliação 

pedagógica. Sabendo que o cérebro é umaestrutura moldável pelos estímulos 

ambientais e que nele ocorre o aprender e o lembrar do aluno, é essencial conhecer 

seu funcionamento para ajudar o aluno a aprender. Não é, pois, suficiente para quem 

educa conhecer como ocorre o impute o output do conhecimento no processo 

ensino/aprendizagem, mas também é necessário conhecer a “central de 

processamento” deste conhecimento, o cérebro. Não é satisfatório saber como ensinar, 

como avaliar o que foi ensinado; faz-se necessário apresentar o conhecimento num 

formato que o cérebro aprenda melhor. (OLIVEIRA, 2002, p.3)  
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Vamos percebendo que ensinar não se trata apenas de boa vontade, mas sim de 

conhecimento de como esse cérebro aprende, só assim teremos sucesso como educadores. 

Para Joenk (2002, p.3) “Estudos em neurociências demonstram como o cérebro humano 

é capaz de gerar novas células. Existe um sincronismo entre o cérebro em desenvolvimento e o 

que modela seu crescimento de maturação.”  E destaca a ação da plasticidade cerebral:  

Diante das imensas possibilidades de realização do ser humano, essa plasticidade é 

essencial: o cérebro pode servir a novas funções criadas pela cultura na história do ser 

humano, sem que sejam necessárias transformações na estrutura do órgão físico. O 

funcionamento cerebral é moldado tanto ao longo da história da espécie como no 

desenvolvimento individual, isto é, a estrutura e o funcionamento do cérebro não são 

inatos, fixos e imutáveis, mas passam por mudanças no decorrer do desenvolvimento 

do indivíduo devido à interação do ser humano com o meio físico e social. (JOENK, 

2002, p.3) 

 

Ou seja, a teoria de que inteligência ou a falta dela é hereditária, cai por terra, uma vez 

que o cérebro do indivíduo é extremamente mutável.  A aprendizagem tem muito mais a ver 

com os estímulos cerebrais que o indivíduo recebe do que qualquer estrutura fisiológica. É por 

isso que estudos comprovam que mesmo crianças que nascem com alguma anomalia ou 

transtornos cerebrais podem aprender, se forem devidamente estimuladas precocemente. 

Quanto mais estímulos, mais aprendizagem! 

  Percebe-se que o professor pode conhecer e dominar diversos métodos de alfabetização, 

mas se ele desconhece como o cérebro do seu aluno funciona, ele não alcançará o êxito 

esperado. Mesmo porque a maioria dos métodos de alfabetização não levam em consideração a 

forma que o aluno aprende. 

O professor do século 21 precisa ser um especialista no desenvolvimento humano, 

principalmente das funções cerebrais para obter os melhores resultados em ensinar uma criança. 

Conforme Oliveira (2002): 

 

Ao desenvolver uma teoria que nos remete a compreensão dos processos de interação 

da atividade humana, funções mentais superiores, mediação simbólica e elaboração 

conceitual. Estas ideias estão relacionadas a sistemas múltiplos de inteligência, 

sistemas múltiplos de memória e múltiplas funções executivas. (OLIVEIRA 2002, 

p.6)  

 

 Joenk (2002, p. 4) nos explica, como Vygotsky abre as portas para a pesquisa da mente 

humana mostrando uma perspectiva que sempre se amplia. Das primeiras pesquisas até os seus 

desdobramentos realizados por seus seguidores nos levam a uma compreensão do ser humano 

e do seu mundo. “Um pensador complexo que percebeu o ponto a ser movido, que movimenta 

todo restante em seu entorno.” 
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Entender os aspectos biológicos relacionados com a aprendizagem, as habilidades e 

deficiências de cada indivíduo ajudam educadores e pais na tarefa de educar. Elaborar 

ações educativas com base no conhecimento da neurociência é dispor de ferramentas 

capazes de analisar o percurso da aprendizagem para que se alcance o potencial 

individual de desenvolvimento e aprendizagem. (JOENK, 2002, p.4).  

 

Um outro fator muito importante é a afetividade. Não evoluímos somente 

cognitivamente, mas as relações afetivas também se desenvolvem e tornam um clima favorável 

para a aprendizagem cognitiva. Ou seja, o uso de gatilhos mentais irá desencadear o interesse 

dos alunos. Quanto mais eu ativo essa capacidade mais me desenvolvo. Quanto mais 

combinações os neurônios conseguem fazer, mais desenvolvimento de inúmeras capacidades. 

Se o cérebro aprende através do que é significativo, nossas aulas precisam levar em 

conta os interesses dos alunos, para desenvolver a aprendizagem. Por meio de sensações, 

emoções e ludicidade. Estimulando assim os hormônios do prazer. Se a aprendizagem está 

associada a algo prazeroso, esse cérebro aprende mais e melhor. Afinal, quem não deseja o que 

lhe proporciona prazer? 

Foi exatamente essa ideia que motivou a realização do presente estudo. E o mais 

importante é que já se iniciou a caminhada e quem sabe, um dia descobriremos a ‘fórmula do 

aprender’, e o principal, a fórmula de como manter viva essa aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar essas considerações, como educadores podemos perceber que embora os 

termos utilizados pela Neurociência sejam recentes, os princípios apresentados tem sido 

trabalhados nos cursos de formação com fundamentação teórica os grandes clássicos em 

educação como: Vygotsky, Paulo freire, Piaget, Wallon, Perrenoud, entre outros. Sabemos que 

embora recente como ciência aplicada à educação, a Neurociência vem reunindo princípios 

educacionais tendo como base o desenvolvimento cerebral.   

Felizmente não estamos tão distantes de uma prática transformadora e que considere a 

importância do ser humano como sendo único e tendo o seu desenvolvimento sendo respeitado 

pelos educadores. Que a propósito, tem como principal objetivo criar estratégias que irão 

estimular o cérebro de cada indivíduo ao seu pleno desenvolvimento. Que bom perceber que 

atualmente as escolas de formação de professores têm como proposta formar os educadores 

com essa nova visão em relação ao aluno como um ser individual e autor de seu próprio 

conhecimento. 
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Sabemos que esse caminho ainda é longo, pois a distância entre a teoria e prática ainda 

é grande quando se trata dos resultados em nossa educação brasileira. No entanto, quando 

olhamos para trás e percebemos o caminho que já percorremos, de certo nos servirá de estímulos 

para seguir em frente, em busca de novas estratégias, uma vez que o cérebro humano ainda se 

constitui em um mistério para os cientistas que se desdobram em buscar respostas 

principalmente nos aspectos da aprendizagem. 

Caberá aos educadores uma busca inesgotável no que se diz respeito aos aspectos 

teóricos, e aos poucos irem adequando esse conhecimento em sua prática de forma que essa 

práxis se torne cada vez mais eficaz e que não seja pela deficiência da formação do educador 

que milhares de crianças continuem sem conseguir aprender. 

  O desenvolvimento humano é complexo, e diversos fatores contribuem para o fracasso 

escolar. (aspectos físicos, mentais, emocionais, psicológico, sociais...). O que nós educadores 

não podemos admitir é que se continue colocando a culpa do fracasso escolar nos fatores sociais 

e familiares do aluno, e nos acovardando profissionalmente por trás desses fatores como se a 

formação educacional não fosse o suficiente para ajudar o aluno a se superar e a seguir em 

frente. 

Infelizmente, muitos alunos estão totalmente desacreditados de seus potencias, se 

tornando vítimas de quem mais deveria auxiliá-los: família e professores. O primeiro desafio 

do professor será desconstruir aquilo que o aluno pensa de si mesmo e ajudá-lo a se perceber 

como um ser capaz. 
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RESUMO 

Neste artigo vamos refletir sobre alguns desafios da educação, da escola e do professor, 

considerando ser a escola uma instituição que conduz a inclusão educacional e social de seus 

alunos. Debateremos sobre possíveis avanços na efetivação de uma prática realmente inclusiva 

e seus reais efeitos na prática pedagógica, sem perder de vista os limites e possibilidades para o 

enfrentamento dos desafios perante à educação na atualidade. Nesse sentido, defenderemos um 

olhar mais dirigido aos anos iniciais de escolaridade dos alunos, como importante base, que 

precisa ter acesso e efetivo desenvolvimento na direção educacional. Como suporte no 

enbasamento teórico, esse artigo busca estudar e dialogar principalmente com idéias de Ferreira 

(2009), Freire (2011; 1980; 1979), Hannoun (1998), Mariotti (2000) e também de Saviani 

(2012). Colocando algumas inquietações e opiniões sobre a realidade da educação atual. 

Palavras-chave: Educação Básica.  Sociedade da Informação. Educação e inclusão. 

 

ABSTRACT 

In this article, we are going to reflect on some challenges facing education, the school and the 

teacher, considering that the school is an institution that drives the educational and social 

inclusion of its students. We will debate about possible advances in the realization of a truly 

inclusive practice and its real effects on pedagogical practice, without losing sight of the limits 

and possibilities for facing the challenges facing education today. In this sense, we will defend 

a more directed look at the students' initial years of schooling, as an important base, which needs 

to have access and effective development in the educational direction. As a theoretical 

contribution, this study dialogues mainly with Ferreira (2009), Freire (2011; 1980; 1979), 

Hannoun (1998), Mariotti (2000) and Saviani (2012). Putting some concerns and opinions about 

the reality of current education. 

Keywords: Basic education. Information Society. Education and inclusion. 

 

 

  INTRODUÇÃO 

Nesse atigo debatemo sobre a realidade da educação atual, refletiremos sobre alguns 

desafios em que a educação,  a escola formal e o professor estão inseridos, na busca de 

pensarmos e refletirmos sobre possíveis avanços na efetivação de uma prática realmente 

inclusiva e seus reais efeitos sobre a prática pedagógica, no anbiente escolar, e na educação 

inclusiva dentro da realidade que vivenciamos na atualidade dentro da educação. 

Minhas reflexões seguem em duas direções diferentes, a primeira conduzirá nosso olhar 

para o papel da educação e da escola na realidade e atualidade, a partir de considerações de 
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dentro da escola como para os desafios para além de seus muros, a  segunda direção sera, na 

defesa da importância da práxis do professor na busca de superação e dos avanços a partir de 

sua zona de autonomia relativa, tanto na busca de melhores condições de trabalho como no 

desenvolvimento de uma educação efetivamente inclusiva, com isso defendemos um olhar mais 

dirigido aos anos iniciais de escolaridade, como uma importante base que nossos alunos 

precisam ter acesso e efetivo desenvolvimento social. 

É necessário expor, que o objetivo desse estudo não é determinar verdades  e nem propor 

soluções, mas é colocar uma visão recortada da realidade que se apresenta no contexto 

educacional em um campo a ser investigado e estudado com cautela, por isso como suporte 

teórico vamos dialogar, principalmente com inquietações e opiniões de; Ferreira (2009), Freire 

(2011; 1980; 1979), Hannoun (1998), Mariotti (2000) e também Saviani (2012). Para obtermos 

resultados positivos e dinamicos sobre a educação nos dias atuais. 

O mundo e a sociedade sofrem evoluções constantes e diarias, e nós a população 

buscamos acompanhar essas evoluções de forma construtiva e positiva, mas não é algo facil de 

se fazer em meio a mudanças significativas que acontecem diariamente em todo o mundo e nas 

comunidades que nos rodeiam em todos os setores inclusive no educacional. 

A educação vem se desenvolvendo de diversas maneiras, mas nem todo esse 

desenvolvimento soa positivo tem muitas bareiras e pontos a serem melhorados e estudados na 

comunidade escolar, tanto referente a propria educação, quanto aos alunos e tambem aos 

professores  pois é um processo que envolve toda uma comunidade. 

 

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO EM SEU PAPEL DE INCLUSÃO SOCIAL 

 

A sociedade atual esta marcada pelo forte avanço científico e tecnológico, abrindo 

caminhos para novas relações culturais, sociais e econômicas e para a educação não é diferente, 

a escola não se constitui somente como um espaço de promover mudanças nas formas de 

relações, interações mas tambem  na educação e construção de conhecimentos que permite aos 

seus estudantes participar ativamente do contexto educacional, se inserindo na realidade de sua 

sociedade.   

         Freire (2011, p. 87) diz; “o conhecimento envolve a constante unidade entre ação e 

reflexão sobre uma determinada realidade”.A educação é um processo que envolve valores, 

transmissão e construção de relações sociais, por isso precisa estar voltada para as 

transformações culturais e sociais de uma sociedade.  

Com isso, acreditamos que para que as práticas educacionais na escola possam estar 

voltadas à altura do nosso tempo e serem de fato inclusivas precisam ser efetivamente 
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emancipatórias, que sustentem um processos de conscientização, compreensão crítica e a 

participação, sendo assim uma instituição realmente inclusiva, que requer o domínio de 

habilidades básicas por nossos educandos, como, o domínio da leitura, escrita e cálculo e seus 

usos em diferentes contextos como instrumentos de entendimento da realidade e construção do 

saber. 

Na educação “que se faz por meio de palavras, não pode ser rompida a relação 

pensamento-linguagem, contexto e realidade” (FREIRE, 2001, p. 70), estamos inseridos em 

uma sociedade em contextos cada vez mais letrados, as práticas sociais que exigem o domínio 

da leitura e escrita e cálculo são cada vez mais amplas e dinâmicas  em diferentes contextos, 

inclusive no ambiente virtual.  

No entanto, é importante levar em consideração, não apenas a decodificação dos códigos 

escritos e numéricos, mas a promoção de maneira contextualizada desses componentes, 

compreendendo seus usos nas diferentes funções sociais que deles emergem, isso implica em 

um constante repensar da escola em termos de revisões conceituais sobre o papel e função da 

educação, o que é conhecimento, o que é inclusão, entre tantas outras duvidas e 

questionamentos, onde demanda muito também, o replanejamento da reorganização da 

dinâmica de ensino e aprendizagem, que deixa de se dá exclusivamente no interior da sala de 

aula de uma escola.  

Essa realidade exige a disposição em poder agir de forma consciente, nas diferentes 

situações, especificamente no dia a dia do cotidiano escolar, das situações de aprendizagem que 

são criadas condizentes à altura do nosso tempo, onde exige, o olhar mais crítico possível da 

realidade, que a des-vela para conhecê-la e para conhecer os mitos que enganam" (FREIRE, 

1980, p.29).  

Esse processo de conscientização precisa começar desde da infância, e isso não é fácil, 

“estamos em uma nova época histórica, em uma nova ordem global, em que as velhas formas 

não estão mortas, mas as novas ainda não estão inteiramente formadas” (SAVIANI, 2011, p. 

118). Consequentemente, presenciamos diversas tensões  que sofre o trabalho dinâmico de 

educar atualmente. 

 Sem ter a intenção de elevar uma etapa de ensino à outra, o processo de humanização e 

de participação cidadã, devem iniciar desde os primeiros anos de ensino, compreendemos que 

isso não é simples de se fazer, pois um trabalho educativo que conduz a inclusão dos alunos de 

nosso tempo é mais complicado na prática do que na teoria de se aplicar e realizar com toda 

precariedade em que o meio educativo vivencia atualmente, precariedade essa de formação e 

orientação para os profissionais e tambem em materiais alternativos para serem realizadas as 

praticas de ensino. 
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A escola ainda vai levar algum tempo para realizar seu papel principal de maneira que 

contribua de fato para que os educandos possam conhecer e desvelar a realidade de modo crítico 

e objetivo, esse é um grande e importante desafio que precisamos contemplar. Precisamos 

refletir como o papel do professor e da escola são importantes e fundamentais agentes de 

formação, agentes de inclusão educacional e social de nossos alunos.  

A muito tempo é visivel na civilização humana e é comprovado que existiram e existem 

e sempre existirão, instituições que interagem entre si e promovem a integração do indivíduo 

na sua sociedade, nos dias de hoje existem duas principais instituições que são a família e a 

escola, a escola como parte do sistema de instituições da sociedade, sendo um dos maiores e 

mais importantes, tem como uma de suas principais funções contribuir para incluir o indivíduo 

e formá-lo, e essa instituição é fundamental,  assim como a família, no qual os pais educam e 

ensinam de forma empírica, baseados nas experiências do cotidiano, o senso comum. Enquanto 

os professores ensinam a pensar, com base nos estudos científicos comprovados. Por essa razão 

o professor, como a escola no geral, desempenha um papel fundamental na inclusão e educação 

do indivíduo.  

A constituição nacional diz que é dever do Estado dar acesso a educação e um ensino de 

qualidade aos jovens educandos, porém não é o que acontece na prática, muitas vezes as 

condições escolares não auxiliam nesse processo de interação entre professor-aluno. 

atualmente, ha lei que incentiva que as crianças entrem com quatro ou cinco anos nas 

instituições escolares, porém o número de vagas oferecidas é insuficiente, fragilizando o ensino. 

Podemos ter consiencia do quanto é importante indagar sobre alguns questionamentos, 

como será que as crianças que conseguem obter as poucas vagas oferecidas aprendem mais que 

as outras? Terão os menos problemas de aprendizagem e desenvolvimento que as demais? 

Podemos considerar que os primeiros anos de ensino devem ser realmente eficazes, pois a 

inclusão do aluno será maior, porém se as instituições não atenderem as necessidades das 

crianças, há uma maior possibilidade de não haver nenhum progresso no processo de ensino e 

aprendizagem em relação aos educandos.  

Existem vários fatores que interferem no universo educacional, como a estrutura 

socioeconômica das famílias e da comunidade onde a escola está situada, a relação interpessoal 

entre a família e escola, escola e comunidade e da comunidade e família, nesses tipos de relação 

cada um dos integrantes interferem na qualidade do ensino e na capacidade de aprendizagem 

do aluno, é dever, e função, do professor identificar e tentar compreender esses contextos sociais 

e interferir da melhor forma possível.  

Os alunos não devem serem vistos como individuos aparte deste problema, pois eles são 

a interseção dessas instituições, e na tentativa de superar as diferenças entre as consequências, 
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precisamos atingir em todos os aspectos os alunos, essa é a problemática educacional principal, 

onde a cada evolução da sociedade, o professor, a escola e família devem evoluir e compreender 

que o objetivo de todas é formar o sujeito que seja responsável e ético. 

Em meio a evolução, o método de ensino devem por obrigação também evoluir, sofrer 

mudanças para que os objetivos sejam relmente alcançados, caso contrário o ensino não servirá 

para auxiliar a evolução humana, sendo assim, na atualidade, a existência e a coexistência deles 

é primordial de suma relevância, em um processo de inclusão estável, concordamos que a 

“educação é o procedimento de aprendizagem, onde o educador convida os educandos a 

conhecer a realidade de modo crítico” (FREIRE, 2011, p. 89). A educação é o “meio de 

produção”,  onde precisa ser socializada aos sujeitos de sua ação, isso aponta para a formação 

do professor. Como professor; 

“[...] não posso, por isso mesmo, burocratizar meu compromisso de profissional, 

servindo, numa inversão dolosa de valores, mais aos meios que ao fim do homem. 
Não posso me deixar seduzir pelas tentações míticas entre elas a da minha escravidão 

às técnicas, que sendo elaboradas pelos homens, são suas escravas e não suas 

senhoras” (FREIRE, 1979, p 20). 

A formação do professor no contexto da sociedade, nos tempos atuais, tem se colocado 

constantemente nos discursos educacionais, alimentando incessantes discussões, reflexões e 

controvérsias sobre o processo educativo, consideramos os anos iniciais da educação no nivel 

fundamental, onde o problema se agrava ainda mais devido a precariedade do sistema 

educaciona, da preparação de professores e estruturas propisias para fornecer uma educação de 

acordo a que os jovens necessitam. 

 

EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA NA ATUALIDADE 

 

 Não podemos esquecer que o papel da educação na sociedade é ser transformadora e 

ter uma prática condizente as necessidades dessa sociedade,  sociedade esta que precisa 

desenvolver-se a partir de uma educação inovadora, concreta, que forme cidadãos e pessoas 

letradas, pessoas que dominem os conteúdos essenciais da educação, que sejam pessoas 

participativas na sociedade, que contribuam para o desenvolvimento social e cultural da sua 

sociedade.  

 Vivemos em um mundo cada vez mais exigente que se desenvolve constantemente, e 

nele cresce a necessidade de formar seres pensantes e atuantes, que realizam suas ideias, que 

exigem seus direitos e conhecem seus deveres, que sejam capazes de compreender o mundo a 

sua volta, sendo conhecedores assim das ciências, das filosofias, das tecnologias, buscadores e 

proporcionadores de conhecimento.  
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Precisamos que a construção dos conhecimentos se dê, de maneira interdisciplinar, que 

possa ir além das paredes da sala de aula, onde muitos alunos não constroem o conhecimento e 

vão acumulando problemas e dificuldades na aprendizagem, é com essa realidade que lidamos 

hoje, e é com esses alunos que temos na escola na atualidade que vivenciamos, que devemos 

nos preocupar se estão sendo formados de maneira democrática, se estão aprendendo, e se estão 

sendo incluídos de maneira significativa perante o ensino, a educação e a sociedade que vivem, 

é preciso paciência, formação e conhecimento real da situação, conhecendo o verdadeiro 

problema torna-se mais fácil trabalhar a solução, enfrentando o problema, sem ficar 

terceirizando a culpa do descaso da educação brasileira.  

É preciso incluir todos em relação ao domínio do conhecimento, despertando o interesse 

de aprender, daquilo que é exigido nesse tempo e nesse espaço, pois a educação é “uma 

atividade mediadora no seio da prática social global” (SAVIANI, 2012).  

Ao pensarmos em uma sala de aula sabemos que o objetivo principal é a aprendizagem, 

e para alcançarmos esse objetivo temos metas a serem cnquistadas, o ponto de partida e o ponto 

de chegada, o ponto de chegada é o objetivo principal,  a aprendizagem, que fica a critério de 

cada um, de acordo com os seus curriculos reais, para aquela turma, definir um ponto de partida, 

e utilizar das experiências para chegar ao aprendizado, onde o conhecimento terá maior eficácia 

na vida desses alunos, com experiência  que se traduzem  em aprendizagem.  

Trabalhar em conjunto pela educação, trabalhar as habilidades do educando, trará uma 

educação mais significativa e eficaz, onde todos estarão incluídos na corrida da busca do 

conhecimento, sem distinção por qualquer critério.  

Os conteúdos não podem estar em segundo plano e sim em um conjunto de ações e 

ensinamentos, pois aquele que interpreta, analisa, reflete, propõe, tem condições de expressar-

se com clareza, sair da consciência mística e tornar o conhecimento palpável, transformar 

possibilidades em realidade, não importa a disciplina, todas têm finalidades sociais, e não 

importa a ação social dentro da escola se os alunos não estão aprendendo. 

 A educação eficaz, é aquela que parte do concreto, com um planejamento real e com 

atitudes e posturas de iniciativa, pois o ser humano é produtor e agente da sua cultura e história, 

temos  o domínio das coisas e esse domínio aumenta de acordo com sua liberdade de expressão, 

temos a capacidade de ver o valor das coisas e testar suas experiências onde aprendemos 

observando, ouvindo e produzindo e a escola com uma  prática adequada vai usufruir ao 

máximo esses aspectos para o desenvolvimento da educação, solidificando assim o 

conhecimento, já que em tudo que vivenciamos, aprendemos melhor e transformamos com a 

cultura e a educação.  
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Partindo do pressuposto de que para o homem a educação é sua dominância sobre o 

mundo, ele precisa dominar também as ciências, o respeito pelo outro e pela natureza que o 

cerca, a educação não deve ser terceirizada, todos devemos assumir nosso papel de educadores 

e colaboradores na transformação do mundo, é preciso criar sim novas metodologias, mas não 

deixar de ensinar o conteúdo, é preciso inovar sim, porém manter o que já está dando certo, 

lutar por nossos objetivos tendo estratégias reais de ampliação da troca de conhecimentos, tem 

que partir da teoria para a prática, onde ela transforma indiretamente e com os passar do tempo 

proporcionando o conhecimento e a aprendizagem.  

Pois como diz Vasquez (1968, p. 206- 207), 

 
A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para a sua transformação, 

mas para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar tem que ser assimilada 
pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos, tal transformação. Entre a teoria 

e a atividade prática transformadora se insere um trabalho de educação das 

consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de ação; tudo 

isso como passagem indispensável para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse 

sentido, uma teoria é prática na medida em que materializa, através de uma série de 

mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento da realidade ou 

antecipação ideal de sua transformação. 

 

             Assim, valorizando a base escolar, a escola como um todo, com preparações especificas 

para os edducadores e um anbiente mais estruturado para nossas crianças e jovens, podemos 

obter com mais sucesso a superação da problemática educacional, onde conseguiremos incluir 

todos de maneira igual sem excluir ninguém e contribuiremos para o desenvolvimento de uma 

educação inovadora, onde a superação dos desafios e problemas educacionais seram mais 

eficazes dentro da realidade escolar que vivenciamos na atualidade. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Acreditamos que as práticas educacionais precisam estar voltadas  para a educação, isto 

é, conduzir efetivamente o processos de inclusão social, sendo emancipatória aos jovens, que 

suscitem os processos de conscientização, compreensão crítica e participação, e isso requer o 

domínio de habilidades básicas por nossos educandos, o domínio das práticas de leitura, escrita 

e cálculo, bem como os conhecimentos e conteúdos básicos das ciências e seus usos sociais em 

diferentes situações e em seu contexto social . 

 Assim, a educação é imprescindível, a uma garantia de aprendizagens aos alunos para 

que possam atuar como sujeitos ativos e capazes de lidar com as demandas de suas práticas 

sociais, uma educação  escolar efetivamente inclusiva precisa garantir a aprendizagem de seus 

alunos instrumentalizando-os para usar de forma consciente a leitura, escrita, cálculo e os 
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conteúdos das ciências de maneira a entender e participar de suas práticas sociais cotidianas de 

maneira  imediata. 

 Para isso, consideramos a importância de um olhar mais efetivo para a educação que se 

realiza nos primeiros anos da escolaridade infantil, como importante base a ser construída, mas 

não podemos desconsiderar as etapas posteriores da educação, mas acreditarmos sim, que o 

sucesso nas etapas subsequentes depende de uma base bem formada nos primeiros anos do 

ensino básico escolar. 

Consideramos ainda a importância do professor como mediador do conhecimento, a 

escola como importante agente de formação cidadã e inclusão dos alunos,  por isso as formações 

profissionais devem ser oferecidas aos docentes para terem mais abilidades e sucesso no 

processo educativo. 

Aescola tem o dever de incluir todos os jovens educandos, em relação ao domínio do 

conhecimento, despertando neles o interesse pelo aprender, com o convivio mutuo com suas 

diferenças fisicas e tambem sociais, pois a escola além de todo é um anbiente acolhedor onde 

nela passamos a maior parte de nossa juventude e onde aderimos conhecimentos e práticas que 

levaremos por toda nossa vida. 
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RESUMO 

O presente artigo tem como embasamento a verificação das intervenções do psicopedagogo nas 

dificuldades de aprendizagem. Busca-se compreender os principais aspectos desenvolvendo as 

dificuldades de aprendizagem e a postura e atuação do psicopedagogo nesse contexto. O 

objetivo principal do trabalho é falar sobre a atuação do psicopedagogo em relação as 

dificuldades de aprendizagem. Dentre os objetivos específicos, tratar sobre as dificuldades de 

aprendizagem; descrever a forma de intervenção do profissional psicopedagogo; refletir sobre 

o papel da escola, da família em relação a esse processo. 

Palavras-chave: Psicopedagogia. Intervenção. Dificuldades na aprendizagem.  

 

ABSTRAC 

The present article is based on the verification of the interventions of the psychopedagogue in 

the learning difficulties. It seeks to understand the main aspects by developing the learning 

difficulties and the posture and performance of the psychopedagogue in this context. The main 

objective of the work is to talk about the role of the psychopedagogue in relation to learning 

difficulties. Among the specific objectives, deal with learning difficulties; describe the form of 

intervention of the psychopedagogue professional; reflect on the role of the school, the family 

in relation to this process. 

Keywords: Psychopedagogy. Intervention. Learning difficulties. 

 

INTRODUÇÃO  

 É possível verificar que um dos objetivos primordiais da psicopedagogia se constitui da 

intervenção, procurando “colocar-se no meio”, de realizar uma mediação a ser estabelecida 

entre a criança e seus objetos de conhecimentos.  

 Verifica-se dentre as razões das dificuldades de aprendizagem as mais diversas 

possíveis, sendo que premente necessidade de reconhece-la não constitui uma tarefa das mais 

fáceis para educadores uma vez que existem nos dias de hoje uma verdadeira pluricausalidade. 

 O objetivo principal do trabalho é falar sobre a atuação do psicopedagogo em relação as 

dificuldades de aprendizagem. Dentre os objetivos específicos, tratar sobre as dificuldades de 

aprendizagem; descrever a forma de intervenção do profissional psicopedagogo; refletir sobre 

o papel da escola, da família em relação a esse processo. 
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A importância do tema proposto trata do quão importante é o papel do psicopedagogo 

atuando para ajudar esses alunos e resgata-los para a inclusão, para a participação ativa da 

comunidade escolar e para que de fato aprendam e tenham qualidade de vida e respeito.  

Assim para ajudar esses alunos, destaca-se a sugestão para atuação do psicopedagogo 

junto ao professor com trabalhos realizados em grupo, onde se mesclem alunos com 

dificuldades e alunos que não possuem dificuldades trabalhando em conjunto para aprimorar 

talentos de ambos e troca de experiencias. Além desse, sugere-se uma espécie de escuta 

psicopedagógica que implica em escutar, olhar, deter-se nas fraturas do discurso, observar e 

também relacionar o que ocorre em Propõe-se um guia para uma escuta psicopedagógica: 

escutar, olhar, deter-se nas fraturas do discurso, observar e relacionar com o que aconteceu 

previamente à fratura, descobrir o esquema de ação subjacente, ou seja, busca se a repetição dos 

esquemas de ação, e interpretar a operação mais do que o conteúdo. 

 

 

PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O TEMA 

 

Segundo Bossa, a concepção de fracasso escolar apareceu inicialmente em meados do 

século XIX a partir da obrigatoriedade imposta para se frequentar a escola por conta das muitas 

transformações econômicas e estruturais que se sucederam na sociedade, principalmente na 

Europa central. Entretanto, é importante destacar que no período temporal que é prévio ao 

século atual, já existia muitas crianças que simplesmente não conseguiam aprender, mas não 

havia um reconhecimento em relação a essa questão muito menos uma compreensão dos 

motivos que levavam a tal fato. 

 Com isso, por muito tempo, a questão do fracasso escolar era reconhecida meramente 

como uma falta de condição do aluno na aquisição de conhecimentos, constituindo-se assim 

uma responsabilidade inerente a esse fato, uma vez que com o decorrer do tempo verificou-se 

tratar-se de um grave problema cuja parcela de responsabilidade também era da sociedade e 

mais especificamente da instituição escolar que não poderia (ao menos em tese) ser um fator 

para a exclusão social. Considerando-se o cenário educacional atual, é evidente que urge a 

necessidade de se repensar a prática educativa levando-se em conta o pressuposto de que o 

fracasso escolar não constitui uma responsabilidade singular (apenas do aluno), mas envolve 

outros atores presentes no cenário educacional como a família e os profissionais de educação 

assim como os que atuam no processo de ensinar-aprender. Quando se reconhece o fato de 

sermos diferentes, mostra-se a necessidade de se prestar atenção na demanda por construir 

práticas pedagógicas que buscam uma valorização e aproveitamento de todo o conhecimento 
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que o aluno possui e construiu no decorrer de sua vida escolar. Atualmente muitos estudos vêm 

sendo feitos para entender o fracasso escolar na alfabetização e suas razões levando-se em 

consideração sérios problemas de leitura e escrita no contexto educacional (PATTO, 1996; 

MICOTTI, 1987).  

 Trata-se de estudos que apontam a ocorrência de problemas que acontecem no contexto 

do processo de ensino-aprendizagem da linguagem ainda na série inicial, mais precisamente na 

primeira série, ou seja, onde comumente se sucede a alfabetização. O fato é que o educando 

assim que ingressa na escola traz consigo inúmeras experiencias e conhecimentos que muitas 

vezes são ignoradas pelo professor, porém é notório que muito antes da criança começar a 

frequentar a escola ela já possui diversas vivencias que podem ser muito uteis e inclusive um 

ponto de partida para as aulas ministradas pelo professor. Ainda que a criança não reconheça a 

princípio os símbolos do alfabeto, ela já consegue “ler” no seu meio, a partir do momento que 

estabelece relações importantes delineando aspectos significantes e significativos. A questão 

primordial é a premente necessidade de a escola assegurar a continuidade desse processo 

atuando em favor da livre expressão da criança uma vez que ela irá enfrentar com bastante 

serenidade em relação que é a experiencia inesquecível do primeiro ano na escola: quando ela 

aprende a ler e escrever. 

 A partir daí é preciso que os educadores demonstrem domínio e conhecimentos 

suficientes para que consigam entender a sua prática e também todos os meios que se mostram 

necessários para a promoção do avanço e do sucesso dos alunos. Uma das formas de se alcançar 

esse feito é por meio dos auxílios que a Psicopedagogia pode oferecer por se tratar de uma área 

que lida diretamente no contexto do processo da aprendizagem e também com todas as agruras 

e ansiedades que dela são decorrentes. Trata-se de um novo ponto de vista que vem sendo 

demonstrado e despertado fazendo com que a Psicopedagogia ganhe cada vez mais notoriedade 

e espaço de atuação no meio educacional brasileiro, estimulando o interesse cada vez maior dos 

profissionais de educação que procuram novos subsídios para a sua prática cotidiana. Quando 

a criança tem oportunidades que lhe sejam favoráveis ao seu desenvolvimento assim como um 

ambiente propicio para que ele explore totalmente seu potencial inato, ele se desenvolve 

plenamente e nesse sentido, a brincadeira é uma excelente oportunidade para explorar todo esse 

potencial (ALVES, 2012). Da mesma forma, a criança se encontra inserida em um ambiente 

hostil, onde as tarefas não incluam brincadeiras, tornando o cotidiano monótono, sem graça e 

que não estimule seu desenvolvimento motor e limite a exploração de suas potencialidades 

básicas apenas alguns aspectos, ainda que timidamente ou parcialmente irão se desenvolver 

conforme opina (GESELL, p. 42, 2003). Ocorre que o processo educativo não deve ter seu 

embasamento e sua gestão tão somente em teorias, muitas delas inaplicáveis à nossa realidade; 
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deve pautar-se principalmente na força e na consistência das relações afetivas que são 

importantes para a criança, uma vez que elas a partir do momento que estejam vivendo em um 

ambiente de compreensão, de entendimento e carinho, elas inevitavelmente terão mais 

autoconfiança (ALVES, 2012).  

Com isso, a qualidade na relação existente entre o professor e o aluno se tornará muito 

importante no contexto do processo pedagógico e só com liberdade, espontaneidade a 

brincadeira se torna algo prazeroso e favorável ao desenvolvimento psicomotor. Há um certo 

tempo, as crianças vivenciavam a experiência de brincar diariamente, de forma espontânea, 

atividades motoras suficientes para que, sua formação se desse por meio de habilidades 

adquiridas de forma mais complexa. Era um período não tecnológico onde verbos como brincar, 

aprender e crescer estavam intimamente interligados (GONÇALVES, 2011). Porém, a infância 

contemporânea é muito diferente; inúmeras transformações aconteceram principalmente com o 

advento da urbanização, de uma maior necessidade de segurança e como dito anteriormente, 

com o avanço tecnológico, os espaços para brincadeira e a liberdade para se movimentar se 

tornaram mais restritos. Conforme se verificará ao longo deste trabalho é nesse contexto que a 

escola deve atuar, se posicionando como uma aliada dos pais, não apenas para garantir o futuro 

profissional da criança, mas também auxiliando-a em seu desenvolvimento motor, em sua 

autonomia e criatividade através das brincadeiras (GONÇALVES, 2011). 

 

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

 

 Com relação a questão das dificuldades de aprendizagem muitas questões são 

levantadas e por isso é importante traçar um panorama em relação a essas questões. Muitos 

autores opinam que estas dificuldades em várias situações se encontram obscurecidas por 

problemas disciplinares, principalmente mostrando-se como um mero problema de indisciplina, 

mas escondendo questões sérias e de uma dimensão muito maior. A partir do momento que a 

criança começa a ler, a maior parte dos educandos passam a encarar as palavras na forma de 

imagens, de um modo bastante singular ou mesmo de forma padronizada. O fato é que esses 

alunos tendem a não entender que uma palavra é formada por letras utilizadas por meio de uma 

série de combinações particulares que irão ser correspondentes ao som que é falado pela criança. 

É fundamental que esses educandos sejam ensinados e a partir daí possam aprender a arte 

primária da decodificação e soletração desde o início do processo de alfabetização e com ele se 

acostumem para assimilar esses conhecimentos com maior eficiência.  

O fato é que o ato de escrever implica numa ação de análise essencialmente deliberada 

por parte da criança. A partir do momento que a criança fala, ela está ciente das operações 
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mentais que estará realizando. A partir do instante que escreve, ela terá também que tomar 

consciência da estrutura sonora correspondente a cada palavra e dessa forma deverá destrincha-

la e posteriormente produzir símbolos alfabéticos que deverão ser memorizados e estudados 

previamente. A criança possuindo algum tipo de incapacidade de aprendizagem, a princípio irá 

se relacionar de forma adequada com as outras crianças, não apresentando traços de 

hiperatividade e frequentemente tendem a gostar da escola. Já no início, desde o jardim de 

infância costumam evidenciar uma extensão de seu desenvolvimento social, sendo mais 

abrangente e indo mais além do aprendizado, onde a criança que possui incapacidade de 

aprendizado poderá se sentir e relacionar-se bem neste nível escolar. 

A Psicopedagogia e as intervenções nas dificuldades de aprendizagem O psicopedagogo 

atua na instituição escolar objetivando consolidar a identidade assim como procurar a todo 

momento resgatar raízes nessa instituição, ao passo que busca realizar uma plena sintonia em 

relação a realidade que ele está experienciando no contexto histórico contemporâneo. Tudo isso 

procurando insistentemente adequar a escola em relação as legitimas e reais demandas que a 

sociedade demonstra. Fomente interações interpessoais; incentive os sujeitos da ação educativa 

a atuarem considerando integralmente as bagagens intelectuais e moral; estimule a postura 

transformadora de toda a comunidade; inove na prática escolar, contextualizando-a; enfatize o 

essencial: conceitos e conteúdos estruturantes com significado importante, segundo a demanda 

em questão; oriente e interaja com o corpo docente no sentido de desenvolver mais o raciocínio 

do aluno, auxiliando-o a aprender a pensar e a estabelecer relações entre os diversos conteúdos 

trabalhados. Também reforce a relação da escola com a família. 

 O psicopedagogo é o profissional que terá de fato uma atitude profissional ensejando a 

adequação das condições de aprendizagem de modo a prevenir eventuais comprometimentos 

em relação a esse processo. Para isso, parte-se de uma análise criteriosa dos fatos que poderão 

ensejar e possivelmente comprometer negativamente o processo de aprendizagem. Nesse caso, 

a Psicopedagogia elege uma determinada metodologia ou mesmo forma de intervenção cujo 

objetivo primordial é viabilizar ou mesmo desobstruir esse processo. O fato é que ela surgiu 

ante a premente necessidade de se interagir e compreender melhor em relação ao processo de 

aprendizagem estabelecendo comprometimento com a realidade escolar ao passo que enseja 

através de um exercício, uma análise e também uma ação reflexiva, de modo a promover a 

superação de obstáculos que costumam se suceder mesmo tendo-se domínio absoluto das 

ferramentas fundamentais à leitura do mundo assim como uma atuação coerente em relação a 

evolução e o progresso da humanidade. 
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A INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA NA SALA DE AULA  

 

Para que uma intervenção psicopedagógica obtenha êxito, é necessária uma atuação 

conjunta com toda a equipe escolar aonde o psicopedagogo irá se mobilizar para a configuração 

de um contexto concreto de ensino-aprendizagem, tratando-se de um espaço que estará sob 

orientação da visão do processo, por meio do qual os participantes do contexto escolar irão se 

articular mobilizando-se na busca por uma identificação dos aspectos fundamentais que deverão 

ser detectados e por isso mesmo trabalhados prevenindo a ruptura de ação e a continuidade 

sistemática crítica que irá estimular a todos no foco do saber. Inferindo-se a instituição escolar 

enquanto maior responsável por parcela expressiva da formação da criança, o trabalho 

psicopedagógico no contexto da instituição escolar, ao qual pode ser denominado de 

psicopedagogia preventiva, se mostra fundamental no sentido de promover a socialização dos 

conhecimentos que se encontram à disposição, promovendo dessa forma um pleno 

desenvolvimento cognitivo assim como a elaboração de normas de condutas que serão 

implementadas em um contexto muito mais amplo, abrangendo um verdadeiro projeto social, 

afastando e harmonizando a necessidade de repressão. Dessa forma, a escola, enquanto 

mediadora no contexto do processo de socialização, torna-se o verdadeiro produto da sociedade 

na qual o indivíduo vive, atua e interage. Nesse aspecto, o educador não é apenas o indivíduo 

que ensina, mas também estará aprendendo através da interação, da troca de experiencia e 

principalmente quando aprende a ensinar, dialogar, liderar. 

 Atuando assim, a maior parte das questões poderá ser tratada de forma preventiva, 

muito antes que passem a ser problemas reais e dificuldades para a criança. A grande questão é 

que independentemente de estar com dificuldade, o aluno evidencia tais dificuldades 

demonstrando tratar-se de uma situação as vezes muito mais abrangente do que parece e a partir 

do momento que se está em uma escola realmente preocupado com o aluno, torna-se viável 

analisar a dificuldade apresentada buscando saná-la. O que se verifica em se tratando da 

realidade educacional brasileira é que mesmo com todo esforço das escolas, principalmente as 

mais tradicionais costumam dispender para tentar solucionar problemas relativos à 

aprendizagem, o que se tem visto como resultados de estudos psicopedagógicos tem 

demonstrado frequentemente, para diversas finalidades, principalmente no momento em que a 

escola não tem sido útil frequentemente para os mais diversos fins, principalmente se ela não 

estiver disposta a modificar seu sistema de ensino e acolher de fato os alunos em todas as suas 

necessidades  aparentes ou não. 
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 Dessa forma, a instituição de ensino estará celebrando os puros e simples 

armazenamento de conteúdo enquanto fator preponderante de soberania e os resultados de 

estudo poderão estar arriscados a serem interpretados enquanto uma espécie de confirmação 

das incapacidades do aluno frente as enormes exigências, terminando por legitima o processo 

de exclusão que ainda persiste no cenário educacional brasileiro. O fato é que as escolas 

conteudistas que, se mostram basicamente menos “exigentes” costumam perceber resultados de 

estudo com maior necessidade de acolhimento afetivo dos alunos. Elas se mostram mais 

compreensivas, mais tolerantes com o baixo rendimento, sendo que, entretanto, modificavam 

seu projeto pedagógico, contribuindo para o distanciamento entre o aluno e o conhecimento. 

Nele ocorre o processo de exclusão. O fato é que a criança é bastante sujeita a inúmeras 

influências do meio externo onde ela vive e com as pessoas as quais ela interage tornando sua 

vida social mais consolidado no instante em que ela começa a frequentar a escola e começa a 

descobrir uma série de diferenças em relação ao universo em que ela vivia na sua casa sendo 

que esse aspecto será mais detalhado no item que se segue 

 

RECOMENDAÇÕES DE INTERVENÇÕES PSICOPEDAGÓGICAS 

 

Atualmente verifica-se que muitas instituições de ensino e também familiares tem 

reclamado sistematicamente de problemas escolares que os alunos tem apresentado e dentre as 

principais reclamações por parte dos professores tem relação com uma grande dificuldade de 

aprendizagem por parte dos alunos. Dentre as principais queixas em relação as dificuldades de 

aprendizagem estão a indisciplina, a timidez, a agressividade, problemas de ordem emocional, 

a evasão escolar e muitos outros que tem a ver com a vida moderna e com o comportamento 

dos jovens em plena era da informação. Era da informação esta que de certa forma apesar 

estarmos cercados por informação e tecnologia por todos os lados, o que se observa é uma 

tendência a certa alienação, desligamento do mundo real e uma interatividade diferente de como 

eram os jovens de algumas décadas atrás. Associar tecnologia, aprendizado e conhecimento 

constitui um dos desafios mais importantes tanto dos professores quanto dos psicopedagogos 

numa intervenção orientando para esse objetivo. O fato é que diante de tantas evidencias, 

mostra-se necessária uma investigação em relação aos diversos fatores que eventualmente 

estejam contribuindo de algum modo para a problemática, com o objetivo de intervir da melhor 

forma possível e segundo os subsídios que tanto o profissional psicopedagogo quanto a 

instituição de ensino podem oferecer para esse aluno. Assim após a realização desta avaliação, 

verifica-se como fundamental uma atuação do psicopedagogo em relação aos problemas de 
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aprendizagem. Para isso, é preciso contar com um atendimento eficiente objetivando o 

atendimento pleno dele. 

 Dentre os exemplos de intervenção que podem ser utilizados, temos as caixas de 

trabalho, material disparador e outros, todos de caráter essencialmente lúdico, individual ou em 

grupos de crianças onde se realizam jogos, brincadeiras, produções artísticas, contagem de 

histórias além de inúmeras outras atividades de expressão da criança que podem possibilitar 

uma análise detalhada e  promover o desenvolvimento de habilidades que a criança necessite 

estar sendo desenvolvida segundo a avaliação diagnóstica. No processo de construção de uma 

educação inclusiva, temos que direcionar nossos olhares para os alunos com necessidades 

educacionais especiais, independentemente de suas razões, onde a escola deverá designar um 

atendimento educacional especializado a este educando, respeitando suas individualidades e 

respondendo as suas necessidades, sejam elas sensoriais, físicas, socioculturais, psicológicas, 

mentais de graus variados, síndromes ou condutas típicas. Peres (2004) ressalta que essas 

necessidades educacionais especiais apresentam características múltiplas e podem ser 

identificadas por diversos meios. Em alguns casos, porém, a identificação não é possível em 

um primeiro momento, assim, é necessário estar atento para elas, sejam elas dificuldades de 

aprendizagem, condutas problemáticas, reações que apresentam agressividade e até mesma a 

falta de motivação poderão significar necessidades especiais. Os processos de ensino e de 

aprendizagem caracterizam-se por seu caráter intencional, e esta intencionalidade encontra-se 

em objetivos educacionais que os vão concretizando. Neste sentido, a Psicopedagogia vem 

trazer novas alternativas para que essas necessidades possam ser trabalhadas e sanadas. 

 O trabalho desenvolvido pelo psicopedagogo em parceria com uma equipe escolar 

poderá proporcionar ao educador alternativas para que se alcance um melhor desenvolvimento 

do educando. Para que haja uma proposta psicopedagógica de Educação Inclusiva, é preciso em 

primeiro lugar, promover modificações nos objetivos, já que são estes que determinam o resto 

dos elementos da ação pedagógica. Assim, em função da Inclusão, temos que planejar como e 

quando fazê-la. Assim sendo, Lima (2002) nos lembra que o atendimento educacional à pessoa 

com necessidades educacionais especiais deverá decorrer inicialmente das dificuldades 

evidenciadas na prática da sala de aula, pelos alunos reais. Para o autor, o professor não tem 

como saber tudo sobre todas essas necessidades para atender a qualquer aluno que procure a 

escola, mesmo porque tais necessidades são dinâmicas, elas mudam, alteram-se. As pessoas 

com necessidades educacionais especiais têm manifestações heterogêneas, e surgem ainda 

novas dificuldades ou necessidades com o desenvolvimento da sociedade. Assim, ele deve 

contar com uma ajuda especializada, sendo mesmo admissível que parte da escolarização se dê 

em situações especiais. Nesse sentido, torna-se essencial que os professores reconheçam sua 
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própria importância no processo de inclusão, pois lhes cabe planejar e implementar intervenções 

pedagógicas que deem sustentação para o desenvolvimento das crianças.  

Numa Escola Inclusiva, além de ser capaz de identificar o nível de desenvolvimento dos 

alunos e as possíveis dificuldades apresentadas por alguns deles, os professores precisam saber 

o que fazer para que cada um aprenda da melhor maneira possível. Percebe-se então a 

necessidade que temos em conhecer a realidade que cerca o educando e as possibilidades que a 

Psicopedagogia nos traz para podermos articular os conhecimentos disponíveis sobre o processo 

de ensino e aprendizagem. A Educação Inclusiva vem impor a nós, profissionais da educação, 

uma ressignificação em nossa postura, no sentido de repensarmos as diferenças. Deste modo, 

pode-se constatar a necessidade da formação do profissional de uma escola inclusiva estar 

associada a uma prática reflexiva, para que assim, as legislações que regem a inclusão, não 

sejam mais vistas como uma imposição, e sim, como uma garantia dos direitos de todos a uma 

educação de qualidade, no esforço de atender às necessidades não só dos alunos que apresentam 

desafios específicos, mas que desta forma acabem por beneficiar a todos os educandos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao final do presente artigo conclui-se que atualmente os problemas escolares muito têm 

sido tratados em relação as dificuldades de aprendizagem, indisciplina, timidez, agressividade, 

problemas emocionais, problemas cognitivos assim como questões de ordem social e biológica. 

Verificou-se a necessidade de realizar uma investigação detalhada em relação a todas as 

questões envolvendo a problemática, com o objetivo de intervir de forma adequada, realizando 

uma avaliação diagnóstica do problema de aprendizagem da criança. Com isso, é fundamental 

o papel atuante do psicopedagogo, considerando-se a respeito do diagnóstico a realização de 

uma reflexão para se ter conhecimento do tipo de intervenção que se mostre mais adequada para 

trabalhar essas dificuldades, utilizando-se como se viu ao longo do artigo recursos e estratégias, 

até mesmo pedindo o auxílio de outros profissionais que lidam com esses problemas ou 

obstáculos em seu cotidiano educacional e assim fazendo com que a criança supere as suas 

dificuldades. Verifica-se ainda que o atendimento ou intervenção será mais eficiente ainda a 

partir do momento que se alcança o objetivo proposto. Estes devem ser realizados na proporção 

do caráter lúdico individual ou trabalhado em grupos de crianças onde se realizem jogos, 

brincadeiras, produções artísticas, contagem de histórias e uma série de outras atividades que 

ensejem a manifestação deliberada da expressão da criança fornecendo dessa forma a 

possibilidade de análise e desenvolvimento de habilidades que a criança necessite estar sendo 

desenvolvida segundo o que se inferiu na avaliação diagnóstica realizada. 
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RESUMO 

O presente estudo contempla a conceituação da inteligência emocional e quais as sua 

implicâncias no ambiente de trabalho. A organização e os líderes necessitam do investimento 

em resultados ao conduzir a equipe de trabalho ao longo do seu comportamento no mercado de 

trabalho. A inteligência emocional é a teoria de Goleman, relevante por fornecer as ferramentas 

para a gestão das emoções em inúmeros contextos e, em âmbito organizacional, a capacidade 

de implantar variáveis para que esses artífices possam ser adotados no desempenho individual 

da equipe e na produtividade organizacional. Esse fator remete à gestão dessas equipes de forma 

a priorizar todos os índices os quais irão traduzir a satisfação do empregado e como que ele é 

capaz de colaborar com a liderança, absorvendo as habilidades da inteligência emocional. A 

comunicação efetiva pode ser um fator de repercussão, assim como a sociabilidade, dentre 

outros. Logo, objetivo do presente estudo é observar como que essas ferramentas são aplicadas 

na organização pela liderança. A metodologia é qualitativa e com pesquisa de referenciais 

teóricos.  

Palavras-chave: Liderança. Organização. Satisfação.  

 

ABSTRACT 

The present study contemplates the conceptualization of emotional intelligence and its 

implications in the work environment. The organization and the leaders need to invest in results 

when guiding the work team along their behavior in the job market. Emotional intelligence is 

Goleman's theory, relevant for providing the tools for managing emotions in numerous contexts 

and, at the organizational level, the ability to implement variables so that these craftsmen can 

be adopted in the individual performance of the team and in organizational productivity. This 

factor refers to the management of these teams in order to prioritize all the indices which will 

translate the employee's satisfaction and how he is able to collaborate with the leadership, 

absorbing the emotional intelligence skills. Effective communication can be an impact factor, 

as well as sociability, among others. Therefore, the objective of the present study is to observe 

how these tools are applied in the organization by the leadership. The methodology is qualitative 

and with research of theoretical references. 

Keywords: Leadership. Organization. Satisfaction. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presença das equipes na organização e a intermediação da liderança no ambiente 

organizacional é entrelaçada pela forma como seus componentes se inter-relacionam, não 

somente de si para si, como também com a corporação. A satisfação do trabalhador é uma fator 

que implicação na medição da produtividade pela liderança. Os índices de produtividade da 

equipe mensuram como a equipe tem se relacionado com a empresa e com as sua lideranças 

gestores e, por conseguinte, as potencialidades da organização acabam por se centrar na forma 

como ele administra o seu capita humano. Esse elemento humano é fator bem evidente porque 

o investimento em sua satisfação e bem-estar são a engrenagem para que a empresa caminhe 

com uma boa imagem no mercado.  

Nesse processo de valorizar o capital humano e o elemento humano nas suas relações, a 

inteligência emocional incide como um conceito que fomenta o crescimento e a eficácia da 

equipe. As organizações têm buscado investir na qualidade de vida do trabalhador ao longo do 

seu processo de trabalho, objetivos e exigências de desempenho no mercado para que a empresa 

também tenha resultados positivos. Espera-se desse trabalhador a criatividade, a flexibilidade, 

a resiliência, a sua organização pessoal e organizacional e o ambiente corporativo precisa 

manter as orientações a esse trabalhador, focando o resultado. A vitalidade da empresa, 

portanto, está nos modelos que ela implanta para atender esse colaborador e como que ela irá 

investir nas competências que as equipes precisam ter ao serem lideradas e acumularem 

vantagem competitiva.  

As emoções são uma dimensão do ser humano e elas não podem ser repelidas da essência 

desse indivíduo durante o seu desempenho na empresa. As emoções, ao serem negadas, 

expurgam a essência do colaborar ao passo que, para ser mais produtivo, suas dimensões 

pessoais e interpessoais precisam estar integralmente geridas. A mítica de que não se mesclam 

problemas pessoais com profissionais traz uma nova roupagem para esse aspecto emocional 

pois, ao entender como lidar com a suas próprias emoções os colaboradores  ampliam as suas 

capacidades cognitivas, ampliam a melhoria dos processos decisórios. O construto da 

inteligência emocional reverbera todas as dimensões do indivíduo e a forma como isso é 

mensurado, impacta diretamente nos índices de produtividade do trabalhador em sua equipe e 

os resultados organizacionais.  
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Quando a inteligência emocional entra como pauta na empresa e como uma prática de 

liderança para com as suas equipes, se busca a melhoria dos seus colaboradores e se une às 

propostas de motivação em prol de uma elevação dos índices de produtividade.  

O objetivo do presente estudo é contribuir para que o conceito de inteligência emocional 

possa ser  uma variável importante na empresa em prol do investimento que se aplica aos 

profissional, com total atenção aos seus índices de produtividade. A avaliação do desempenho 

individual é interesse para os resultados organizacionais.  

Justifica-se o estudo pelo aspecto relacionado à inteligência emocional ainda 

considerada com resistências nas empresas. No contexto organizacional prevalece a 

necessidade de fundamentar as habilidades emocionais para que elas sejam subjugadas a uma 

qualidade de experiência emocional a qual irá embasar as informações técnicas referentes ao 

desempenho coletivo das equipes. 

 

CONCEITOS INICIAIS: Inteligência emocional 

 

Falar da inteligência emocional nos ofícios laborais uma vez que a emoção começa a 

ser reconhecida como um canal que desestabiliza e perturba o desempenho dos trabalhadores e 

seus líderes. Essa desvirtuação gerada por instabilidade emocional no trabalho impacta nas 

garantias de segurança dos fatores que margeiam o desempenho e ajudam o colaborador a 

desenvolver as suas competências.  

A competência instada não é somente pelas suas funções no trabalho, mas de uma 

competência emocional que passa a ser uma das qualidades as quais fundamental os 

empregáveis. A instabilidade não é uma fator positivo para o desempenho do trabalhador e para 

forma como ele padroniza as suas funções na sua equipe. Em contrapartida, o líder é aquele que 

também auxilia o seu colaborador a avançar em competências e agregar mais afetos positivos 

para desenvolver os seus talentos humanos. Destarte, ele não só colabora para que esse 

profissional tenha uma boa participação nos resultados corporativos como também possa 

promover os seus talentos. (GOLEMAN, 2000). 

Na literatura que lança os conceitos de inteligência emocional, Goleman (1995) remete 

à educação do trabalhador como um desenvolvimento da gestão dos seus campos emocionais 

porque a gestão das emoções reivindicam que o seu crescimento também trará eficácia para o 

ambiente organizacional. Por outro lado, o colaborador não pode avançar por esse processo 

unilateralmente estão espera-se que o contexto organizacional lhe seja favorável para que ele 

possa utilizar ferramentas da inteligência emocional.  
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Alves (1999) enfatiza que o comprometimento do trabalhador com as propostas que a 

empresa lhe fornece envolve uma dimensão emocional, que irá evidenciar também uma esfera 

educacional que está vinculada à educação corporativa e como que o trabalhador engaja-se 

nesse processos. A vinculação emocional na organização é, portanto, mas um elemento que 

evidencia a necessidade de se investir nesse trabalhador holisticamente porque a sua 

integralidade no processo de trabalha e nas etapa de execução absorverão toda as suas 

dimensões humanas.  

Muitas organizações encaram esses fatores emocionais como algo anedótico, todavia, 

especialistas de RH ressaltam o quanto os afetos positivos e os afetos negativos repercutem nos 

processos aplicados em âmbito organizacional. Validar a incrementação de ferramentas que 

auxiliem esse colaborador a esmiuçar conceitos de inteligência emocional não seria um 

investimento prematuro e nem alheio às propostas que a empresa tem para as suas equipes de 

trabalho.  

Gardner (2000) mensura a importância do construto da inteligência emocional face ao 

desenvolvimento do campo organizacional e como que ela reflete a sua capilaridade nos 

relacionamentos interpessoais, esta uma habilidade das inteligência múltiplas vista pelo autor e 

que se traduz em 7 linguagens que remetem à uma proposta educacional.  

O modelo de inteligência emocional de Goleman (1995) não ressaltam apenas os fatores 

emocionais, mas sim o vínculo emocional e cognitivo como um binômio que pode relacionar 

positivamente outras inteligências à dimensão emocional do homem. A emoção nas 

organizações é vista por Alves (1999) que reforça que a capacidade cognitiva, dantes 

mensuradas nos testes de QI, são extremamente importantes para que o profissional possa 

executar as suas tarefas com eficácia, todavia, não é um índice único. A capacidade cognitiva 

unicamente aplicada e traduzida nos conteúdos que o trabalhador traz consigo, o know-how, 

não é suficiente para explicar como ele percorre os caminhos propostos pela empresa para 

garantir resultados positivos. 

A centralidade do capital humano é o campo em que as empresas do século XXI 

precisam investir ao compor o seu cenário de clima organizacional porque o fracasso da 

organização está em não olhar todos os fatores que são inerentes aos hábitos e padrões da 

natureza humana. Isso é enfatizado por Alves (1999) que reforça a união e integração entre 

emoção e fatores organizacionais são inseparáveis. Gardner (2000) transpõem para o campo da 

educação corporativas os diversos canais proporcionados pela teoria das inteligências múltiplas 

como canais que podem ser aplicados para captar a educação emocional dentro da empresa. Ele 

dá relevância principalmente às inteligências interpessoais e intrapessoais as quais amparam o 

manejo do líder para lidar  com a sua equipe. O ambiente organizacional, a rever os seus padrões 
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e hábitos, iro abrir espaço para o gestor emocionalmente inteligente e que irá construir com a 

sua equipe posicionamentos positivos e negativos mediantes as propostas do trabalho.  

Goleman (2000) reforça que a emoção é inseparável do indivíduo e que só resta ser uma 

aliada no campo profissional, elevando a atenção para esse mérito de forma que educar 

emocionalmente seja sinônimo de produtividade e de eficácia emocional, desde o processo de 

admissão.  

 

A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E AS COMPETÊNCIAS DO MUNDO 

CORPORATIVO 

 

Ligar emoção e inteligência é construto da teoria de Goleman (1995) que conceituou 

como essa representação ocorre em ambiente corporativo de forma a estabelecer a ligação entre 

as habilidades e competências que o trabalhador desenvolve para se adaptar essencialmente ao 

trâmite da proposta de trabalho de sua liderança. Gardner (2000) fala que duas inteligências 

concentram a influência emocional: a intrapessoal e a interpessoal. Ele destaca que esses 

campos auxiliam a entender os sentimentos e convalidam a capacidade de compreendê-los.  

Com isso se viabiliza como que essas habilidades e competências podem se transformar 

em ferramentas para que líderes e equipes de trabalho possam desenvolver e monitorizar seus 

desempenhos ao longo das etapas e vivência na empresa. Goleman (2000, p. 37) fala que 

algumas dimensões capacitativas estão relacionadas à essa busca:  

1a. Dimensão capacitiva da percepção e de como as emoções são avaliadas e reavaliadas em 

compatibilidade com as funções; 

2a. Dimensão capacitiva de conciliar as atividades cognitivas e emoções; 

3a. Dimensão capacitiva de analisar como que o trabalhador pontua as suas informações 

emocionais e como ele conhece as suas competências emocionais no âmbito do trabalho e; 

4a. Dimensão capacitiva de promover o desenvolvimento emocional e intelectual (cognitivo). 

Essas dimensões capacitivas são reconhecidas nas estruturas hierárquicas de forma a 

compreender que elas precisam avaliar, perceber, validar e constituir modelos para que sejam 

inter-relacionadas no ambiente corporativo. Alves (1999) aduz que a representação da emoção 

enquanto um elemento facilitador e não um obstáculo é um conceito que norteará as 

competências desse colaborador em gerir as suas emoções. 

Gerir emoções, para Goleman (1995, p. 56)) é, antes de tudo compreender o seu conceito 

da inteligência emocional que é a “capacidade da pessoa se motivar a si mesma e persistir a 

despeito das frustrações.”” O que o autor antecipa em seu compêndio nada mais é que a entender 

as dimensões capacitativas à luz da “faculdade do pensar” (GOLEMAN, 1995, P. 56) de forma 
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resiliente. Visto isso, ele confere outras cinco dimensões da inteligências emocional as quais 

são adicionadas às dimensões capacitativas, são elas: a autoconsciência, a autorregulação, a 

motivação, a empatia e as competência sociais.  

Gerir emoções partiria então de habilidades – ou como Gadner (2000) sugere – das 

inteligências do indivíduo e como que ele irá determina a sua forma de gerir a competências 

sociais dentro da empresa. É importante sim que o ambiente corporativo oportunize 

circunstâncias para que, ao gerir suas emoções ele possa aliar as competências emocionais às 

dimensões capacitativas que formarão os índices de desempenho. O QI não é mais essencial e 

face única da moeda que irá redimensionar a importância desse colaborar na empresa no 

ambiente de desenvolvimento organizacional e pessoal.  

As competências de Goleman (2000, p. 321) para que o trabalhador possa gerir o seu 

QE e dar escape para o QI, pois hoje é de se considerar que ambas vertentes não caminham 

apartadas, centram-se em domínios de competência. Esses domínios irão se desdobrar em ações 

secundárias, a saber: 

- A autoconsciência, primeira dimensão citada por Goleman (2000) precisa da 

compreensão do trabalhador das próprias emoções e de quais e efeitos elas repercutem no 

ambiente de trabalho. Ele chama de autoconsciência emocional. Nessa mesma seara, ele insere 

a autoavaliação e autoconfiança. O primeiro é concernente ao autoconhecimento, quando o 

trabalhador percebe quais são os limites e potenciais e, a segunda, é a noção do valor que ele 

gera para a organização. 

- Outra dimensão que insurgirá em desdobramentos é a autogestão. Nela o autor insere 

o autodomínio emocional de forma que o trabalhador compreenda como ele irá controlar os 

seus impulsos e reduzir os afetos negativos. Como ele irá devotar à empresa a transparência 

com valores vinculados ao seu caráter, tais como integridade e honestidade que sempre foram 

valorizados por qualquer empresa. Outros desdobramentos que essa dimensão tem são: 

adaptabilidade, a reavaliação, a iniciativa que gera a proatividade e o otimismo que resgata a 

motivação. 

- Socialmente, as empresas têm se valido de competências A empatia, a consciência do 

coletivo que repercute na consciência organizacional de forma a captar o espírito do serviço que 

emana da missão e da finalidade da empresa porque são elas que irão trazer clientes e deixá-los 

satisfeitos. 

- Um líder saberá que a competência de gerir relações lhe é intrínseca de forma a 

espelhar boas influências, liderança inovadora e inspirador, capacidade de desenvolver sempre 

com o feedback. O feedback traz para o trabalhador mais seguranças e o deixa confortável para 

encarar sua autogestão de forma resiliente. 
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Ainda sobre a relação da liderança com os seus subordinados, referenda-se que uma das 

propriedades da IE é que esse líder seja um catalisador de mudança e que possa iniciar as 

orientações e mostrar os caminhos para se reduzir os conflitos, aprimorar a espírito da equipa e 

valorizar os índices de cooperação e de cuidado com o outro entre seus membros. Nessa campo, 

a liderança também mobiliza esforços para gerir a dimensão intrapessoal, a interpessoal, a 

adaptabilidade, a gestão do stress como um fator que previne o excesso de impulsos nocivos à 

equipe, o humor dentre outros.  (GOLEMAN, 2000). 

Alves (1999) fala que líderes emocionalmente preparados ou emocionalmente  

inteligência compreenderão seus colaboradores com a emoção, empatia sem dispensar a razão 

porque, como supracitado, a visão holística do outro é concebê-lo integralmente ao longo das 

tomadas de decisões. A conciliação entre razão e emoção é competência do líder e ele irradia 

isso para a sua equipe, uma vez que essa é a visão que o permitirá raciocinar emocionalmente 

acerca das contingências.  

Goleman (2000) fala que as empresas, muitas vezes, pouco se preocupam com a 

emoções negativas e de como elas podem interferir na vitalidade produtiva da empresa. As 

emoções negativas interferem no desempenho, obviamente, mas para reduzir essas impressões 

que podem ser nocivas é possível a liderança utilizar suas habilidades de escuta, de empatia e, 

a cada mentoria em que ele lance mão dessas habilidades, ele também estará angariando para si 

maturidade. O dia a dia é relevante para qualquer resultado do processo futuro, para o 

desenvolvimento do controle emocional e para se salientar a importância do programa de 

aprendizagem evidenciando a capacidade construtiva de cognição.  

A emoção como a inteligência é identificada, portanto, com argumentos basilares, 

modelos teóricos em que se trabalham a autoavaliação, o autodomínio para que o QE seja 

mensurável em ambiente de trabalho. A inteligência emocional traz consigo não só modelos 

que orientem como lidar com o controle e a com demais funções vinculadas a processo 

emotivos, mas também consideram-se modelos de resolução emocional, ou seja, que 

evidenciem aspectos que podem contaminar o ambiente de trabalha com afetos negativos. 

Prevenir incidências negativas parece ser um conceito importante, todavia a inteligência 

social é também um modo de observar aspectos de extroversão, de autoconfiança, de ansiedade 

e como essa ausência da perceptividade social pode interferir na produção coletiva. O 

comportamento, para Goleman (1995) é complexo orgânico em que confluem várias 

preferências comportamentais as quais não representação satisfação concomitante a todos. Os 

componentes da equipe recebem de diversas formas os comportamento do outro e esse fatos, 

de acordo com Alves (1999) é o que mais gera conflitos nas equipes.  
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Para lançar mão de alguns critérios para valiar essa confluência da capacidade mental 

para a capacidade emocional, é preciso definir a inteligência, a sua mensuração, a sua variável 

ou seja, como ela repercute no mundo real. Esse conceitos são importantes para que um líder 

tenha como mobilizar artífices para direcionar as habilidades emocionais dos seus 

colaboradores.  

As vias de confluência do QE e do QI rechaçam que a visão do colaborador é holística 

porque ele, com todas a sua organização natural e humana será quem irá trabalhar para que a o 

desempenho da equipe tenha sempre melhoria e possa avançar em processos com devolutivas 

positivas para a produtividade da empresa e a sua imagem no mercado.  

As ações da equipe intermediadas pelo líder geram sucesso organizacional quando as 

ferramenta são claras para que os colaboradoras administrem o seu QE. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A natureza do trabalho buscou características conceituais da Inteligência emocional e 

como ela repercute na organização e na equipe de trabalho. Vislumbrou-se que o líder é o 

responsável por despertar ferramentas para que o trabalhador possa gerir as suas emoções e que, 

apesar disso, essa busca é do colaborador e não uma inspiração unilateral da organização.  

 A inteligência emocional espraia-se por diversas habilidades e competência capacitivas 

que estão concentradas nas habilidades intrapessoais e interpessoais inteligentes que foram 

resgatadas de Gardner (2000) para delimitar a seara em que a emoção se concentra na visão 

holística do homem.  

O que se percebeu também é que a forma como a QE se interpõe entre o sujeito e as suas 

habilidades não dispensam as funções cognitivas. Logo QI passa ter o aporte do QE para se 

viabilizar um comprometimento organizacional afetivo. 
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RESUMO  

Este presente trabalho é parte de uma Monografia de Conclusão de Curso em Gestão Escolar, 

realizado pela Faculdade KÚRIOS, sob o Título O PAPEL DO CONSELHO DE CLASSE NA 

ESCOLA PÚBLICA ATUAL, tem como atribuições a discussão de assuntos como o Projeto 

Político Pedagógico e as diretrizes e metas da escola. Além disso, são eles os responsáveis por 

criar e planejar projetos de apoio para a aproximação da relação escola, família e comunidade. 

O Conselho ainda precisa estar sempre atento à criação de alternativas de soluções de problemas 

de natureza administrativa e pedagógica da escola, visto que eles são os responsáveis por tais 

assuntos. Todas as medidas tomadas precisam ser aceitas em reunião com transparência e 

objetividade. A de todas as áreas através de um número determinado de membros de cada 

categoria também chamada de gestão escolar participativa é uma maneira de engajar todas as 

pessoas envolvidas na comunidade escolar, que passa a ser uma responsabilidade de todos e 

não apenas do gestor escolar. Entre as principais atribuições do Conselho, destacam-se: Criação 

de regimento escolar; Definição do calendário letivo; Tomada de decisões no âmbito 

pedagógico, financeiro e administrativo, além direcionamento das políticas públicas 

desenvolvidas no ambiente escolar e da definição das metas a serem cumpridas; Publicação e 

transmissão de informações e decisões tomadas em relação às questões pedagógicas, 

administrativas e financeiras a fim de assegurar sua competência; Fiscalização da legitimidade 

e acompanhamento das ações tomadas nos âmbitos já citados; Mobilização em relação à busca 

de aperfeiçoamento da qualidade do ensino e da aprendizagem dos alunos; Acompanhamento 

cuidadoso e rigoroso das atividades educativas aplicadas na escola, além da identificação de 

problemas e adoção de medidas a fim de melhorar o desempenho de atividades, garantindo a 

realização das normas escolares e a qualidade social da mesma; Elaboração da agenda e do 

regimento escolar de acordo com as regras do Conselho Estadual de 3 Educação e da legislação 

pertinente, além de registrar em um livro próprio do Conselho as atas das reuniões e as decisões 

definidas. Afinal, quem pode fazer parte do Conselho Escolar? Podem fazer parte os 

representantes de pais e responsáveis, estudantes, professores e funcionários da escola. Além 

deles, pessoas presentes na comunidade local e o próprio. O conselho escolar é composto de 

40% de docentes, 5% de especialistas de educação (exceto o diretor), 5% de funcionários, 25% 

de pais de alunos e 25% de alunos. Em algumas regiões, por exemplo, o número de membros 

varia entre 20 a 40. Quem pode ser presidente do Conselho? Para assumir essa posição, além 

do diretor, quem já atua como coordenador e como mediador, pais de alunos também podem 

ser indicados. Os outros membros efetivos trabalham como delegados de cada segmento do 

conselho. O conselho escolar tem grande importância no que se refere à democratização da 

educação e da escola em si, além de ser um meio de proporcionar mais moderação e supervisão 

da sociedade em relação à execução da política educacional.  

Palavras- Chave: Conselho Escolar. Participação. Experiências.  
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ABSTRACT  

This present work is part of a Monograph of Course Completion in School Management, carried 

out by Faculdade KÚRIOS, under the title THE ROLE OF THE CLASS COUNCIL IN THE 

CURRENT PUBLIC SCHOOL, has the task of discussing subjects such as the Pedagogical 

Political Project and the guidelines and school goals. In addition, they are responsible for 

creating and planning support projects to bring school, family and community closer together. 

The Council still needs to be always attentive to the creation of alternative solutions to problems 

of an administrative and pedagogical nature of the school, since they are responsible for such 

matters. All measures taken must be accepted in a meeting with transparency and objectivity. 

That of all areas through a determined number of members in each category also called 

participatory school management is a way of engaging everyone involved in the school 

community, which becomes the responsibility of everyone and not just the school manager. 

Among the Council's main duties, the following stand out: Creation of school rules; Definition 

of the academic calendar; Decision making in the pedagogical, financial and administrative 

scope, in addition to directing public policies developed in the school environment and defining 

the goals to be met; Publication and transmission of information and decisions taken in relation 

to pedagogical, administrative and financial matters in order to ensure its competence; 

Inspection of the legitimacy and monitoring of actions taken in the areas already mentioned; 

Mobilization in relation to the pursuit of improving the quality of students' teaching and 

learning; Careful and rigorous monitoring of educational activities applied at school, in addition 

to the identification of problems and the adoption of measures in order to improve the 

performance of activities, ensuring the achievement of school standards and social quality; 

Elaboration of the school agenda and regulations according to the rules of the State Education 

Council and the relevant legislation, in addition to recording in the Council's book the minutes 

of the meetings and the defined decisions. After all, who can be part of the School Council? 

Representatives of parents and guardians, students, teachers and school staff can take part. In 

addition to them, people present in the local community and himself. 5 The school board is 

made up of 40% of teachers, 5% of education specialists (except the principal), 5% of 

employees, 25% of students' parents and 25% of students. In some regions, for example, the 

number of members ranges from 20 to 40. Who can be chairman of the Council? To assume 

this position, in addition to the principal, who already acts as coordinator and mediator, parents 

of students can also be appointed. The other effective members work as delegates for each 

segment of the board. The school council is of great importance with regard to the 

democratization of education and the school itself, in addition to being a means of providing 

more moderation and supervision of society in relation to the implementation of educational 

policy.  

Keywords: School Board. Participation. Experiences.  

 

INTRODUÇÃO 

Esta Unidade do presente Material Didático tem como objetivo refletir junto aos 

professores sobre o papel do Conselho de Classe presente na estrutura organizacional da escola, 

enquanto instância colegiada, caracterizando-o como espaço de avaliação coletiva do trabalho 

escolar e como instrumento de democratização das relações escolares. A intenção foi discutir 

alguns aspectos presentes no Conselho de A Classe e suas contribuições para a democratização 

das relações no espaço escolar. Parte-se da hipótese de que o Conselho de Classe, enquanto 

instância colegiada da escola é um espaço de avaliação permanente e coletiva. Acredita-se que 

o mesmo contribui para a democratização das relações presentes na comunidade escolar. O 
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Conselho de Classe é um órgão colegiado, presente na organização da escola, em que os vários 

professores das diversas disciplinas, juntasse a equipe pedagógica, ou mesmo os supervisores e 

orientadores educacionais para refletir e avaliar o desempenho pedagógico dos alunos das 

diversas turmas, séries a cada bimestre. O Conselho de Classe, diante de suas atribuições, deverá 

conduzir a uma modificação das relações, possibilitando uma gestão democrática e se, enquanto 

instância colegiada se preocupa com processos avaliativos capazes de reconfigurar o 

conhecimento, de rever as relações pedagógicas alternativas e contribuir para alterar a própria 

organização do trabalho pedagógico presente no Projeto Político-Pedagógico da escola.  

Para tanto, este trabalho foi organizado em três tópicos: no primeiro, discutiremos a 

gestão democrática; no segundo, a avaliação escolar, no terceiro o foco central é o Conselho de 

Classe.  A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio da seleção de estudos relacionados ao 

tema Conselho de Classe. Após a leitura dos textos, estes foram analisados com o objetivo de 

apresentar uma discussão sobre o Conselho de Classe e os elementos que constituem este 

modelo de instância colegiada. Para a realização deste trabalho, além da pesquisa bibliográfica, 

foi necessária a pesquisa documental, por meio da análise da legislação vigente, que auxiliou 

na compreensão da implantação dos Conselhos de Classe e nas atribuições que lhes são 

inerentes, focando com maior destaque o processo vivenciado pelo Estado do Ceará. Com vistas 

a conhecer como é entendido o Conselho de Classe pelos professores foi realizada pesquisa de 

campo por meio de um questionário cujas respostas foram analisadas com o objetivo de se 

reavaliar a atuação do Conselho de Classe e a partir das inquietações e sugestões dos mesmos 

possibilitarem uma mudança na atuação do Conselho de Classe na escola.  

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA E CONSELHO DE CLASSE 

 Ao considerar-se a escola como uma instituição concebida como espaço de organização 

das relações sociais entre os indivíduos dos diferentes segmentos, torna-se significativas as 

discussões sobre a sua estrutura organizacional e, em especial, sobre as relações que 

condicionam as interações internas, bem como àquelas que estabelecem com a comunidade. A 

garantia de acesso à escola pública não é suficiente para a inclusão social. Há necessidade de se 

garantir a permanência dos alunos, possibilitando-lhes o máximo desenvolvimento possível, ou 

seja, um ensino de qualidade que lhes permita participação consciente na transformação da 

sociedade. Assim, a gestão democrática efetivada nas escolas poderá oportunizar tais 

conquistas, atendendo desta forma a sua função social. 8 Neste sentido, é importante ressaltar 

que a gestão democrática, no sentido lato, pode ser entendida como espaço de participação, de 

descentralização do poder e, portanto, de exercício de cidadania.  
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A Constituição Federal de 1988 normatiza o processo de gestão democrática: Art. 206: 

O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: VI - Gestão democrática do ensino 

público, na forma da Lei. A gestão democrática, no sentido stricto, aparece na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – no 9394/96, como parte integrante do artigo 3o inciso VII. 

Desse modo, segundo a LDB, o ensino será ministrado com base no princípio da garantia de 

“VIII – Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas 

de ensino”. A gestão democrática implica que a comunidade escolar assuma o papel de dirigente 

e não apenas de fiscalizadores ou meros receptores dos serviços educacionais. Assim, pais, 

alunos, professores e funcionários assumem sua parcela de responsabilidade no Projeto Político-

Pedagógico da escola, por meio de participação efetiva. A participação efetiva da comunidade 

nos assuntos escolares é embasada na partilha do poder, isto é, o poder desloca-se do diretor 

para as decisões tomadas no conjunto da escola com seus profissionais e com os pais. A 

condição necessária para dividir o poder é sua socialização e a tomada de decisões no coletivo. 

Em decorrência das práticas de partilha de poder, o compromisso com a escola é assumido por 

todos e, não simplesmente por uma pessoa, no caso, o diretor. Consequentemente, tanto pais, 

como profissionais, se motivam a assumir sua responsabilidade no processo educativo, pois 

percebem que os aspectos discutidos e as direções anunciadas vão ao encontro de suas 

necessidades.  

 No processo de gestão democrática, o Conselho de Classe é essencial, pois [...] “guarda 

em si a possibilidade de articular os diversos segmentos da escola e tem por objeto de estudo o 

processo de ensino que é o eixo central em torno do qual se desenvolve o processo de trabalho 

escolar” (DALBEM, 1995, p. 16). Essa afirmação enfatiza dois pontos básicos: o primeiro 

relaciona-se ao caráter articulador dos diversos segmentos da escola e nesta perspectiva, 

preocupa-se com a redução do individualismo e da fragmentação, buscando a construção e a 

efetivação de um processo de gestão democrática. O segundo é direcionado para o processo de 

ensino e sua relação com a aprendizagem, ou seja, o objeto do Conselho de Classe é o ensino e 

suas relações com a avaliação da aprendizagem, e a ele cabe dar conta de importantes questões 

didático pedagógicas, aproveitando seu potencial de gerador de idéias (políticas e 

administrativas) e de espaço educativo, de modo a garantir assim o seu espaço de avaliação 

coletiva e o seu papel de órgão democratizador da escola. Para tanto, a gestão democrática da 

escola não pode ser entendida como uma questão de cunho simplesmente administrativo, pois 

a todo o momento se faz política, inclusive no próprio ambiente de trabalho ao se estabelecer 

os critérios de seleção, a matrícula, a organização das turmas, a distribuição dos professores por 

turma e turno; a distribuição do número de aulas para os professores, a seleção de conteúdos, 

os horários de aulas, o atendimento aos pais e a relação da escola com a família, entre outras. 
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Assim sendo, devem-se aproveitar as características constitutivas do Conselho de Classe e esse 

é um grande desafio. Contudo, olhar a educação como instrumento de transformação social 

auxiliará na superação dessa realidade e o modelo de gestão adotado nas escolas poderá 

colaborar com as mudanças delineadas pela comunidade escolar.   

 

AVALIAÇÃO ESCOLAR E CONSELHO DE CLASSE 

Quando se discute o Conselho de Classe, discutem-se as concepções de avaliação 

escolar presentes nas práticas educativas dos professores. Neste sentido, a importância dos 

Conselhos de Classe e dos processos avaliativos da escola está nas possibilidades e capacidades 

de leitura coletiva da prática, bem como diante do reconhecimento compartilhado das 

necessidades pedagógicas, de modo a mobilizar esse coletivo no sentido de alterar as relações 

nos diversos espaços da instituição. Avaliar é tarefa antiga das escolas, existe desde a sua 

criação e, embora haja variedade nas formas da atividade avaliativa, ela manteve, ao longo dos 

séculos, certo caráter punitivo, presente, ainda, hoje nas escolas que valorizam a verificação em 

detrimento da avaliação, conforme afirma Luckesi (2003). Assim o que hoje se observa é que a 

avaliação está centrada no desempenho cognitivo dos alunos, sem referência a um projeto de 

escola ou ao trabalho docente, objetos também de avaliação. Os processos de avaliação escolar 

refletem os posicionamentos dos profissionais e são fundamentados pelas concepções de escola, 

de ensino, do papel do professor, do papel do aluno, que cada um possui. A organização e as 

condições de trabalho do professor apresentam-se como fatores determinantes no processo e 

orientam as diferentes práticas docentes. A transformação da prática pedagógica liga-se 

estreitamente à alteração da concepção de avaliação porque a construção do processo avaliativo 

expresso o conhecimento da e sobre a escola. A concepção de avaliação que aponta para os atos 

de aprovar ou reprovar o aluno com base em um registro numérico são procedimentos nos qual 

o professor assume o papel de juiz ao utilizar-se de provas, consubstanciado por mecanismos 

de verificação da aprendizagem de conteúdos específicos, num determinado momento do 

processo. Assim, entende-se que existe uma visão reduzida e equivocada do processo de 

avaliação, já que a nota, produto concreto  dessa aferição, reflete apenas o resultado do 

desempenho cognitivo do aluno e nunca o processo educativo que o levou a tal resultado. É 

importante ressaltar que esta simples verificação não possibilita a melhoria do ensino e, 

consequentemente, da aprendizagem, pois ela é estática, somente constatando erros e acertos 

que classificam os alunos em aprovados ou reprovados, provocando a exclusão e a evasão 

escolar. Repensar esta prática deve ser tarefa urgente e substituí-la pela avaliação enquanto 

processo de formação humana é uma necessidade. A avaliação, enquanto atividade dinâmica 

presente na escola deve subsidiar decisões e reencaminhamentos da prática docente por 
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intermédio da coleta, da análise e da síntese de dados resultantes da prática pedagógica que 

considera a aprendizagem um processo onde a socialização do saber científico deve ser 

garantida, contribuindo com a inclusão e a melhoria da qualidade da aprendizagem.  

Avaliar democraticamente supõe democratizar a relação professor-aluno, valorizando o 

diálogo, o diagnóstico das necessidades e a qualidade das intervenções a serem realizadas, para 

manter os alunos informados do processo ensino-aprendizagem para que possam sugerir e até 

intervir na escola, nos meios, nos instrumentos e critérios dos processos de avaliação. Esta 

possibilidade sugere a necessidade de implementação de uma auto-avaliação do próprio aluno 

e do grupo, caracterizando, uma avaliação democrática e formativa, ao favorecer o 

desenvolvimento do aluno e do professor, conforme análise de Villas Boas (2001, p. 181). Neste 

sentido, mudar a forma de avaliar pressupõe alterar a relação ensino aprendizagem. É necessário 

ver a aprendizagem como um processo e as disciplinas curriculares como um meio para se 

chegar a ser um cidadão e não como conteúdos que se dominam pela memorização. Daí a 

necessidade de um currículo centrado no desenvolvimento, na construção, na experiência que 

oportuniza a autonomia e transformações sociais significativas e de uma 12 avaliação que 

contribua para a formação humana. Nesta perspectiva, Lima (2001, p. 32), afirma que a 

avaliação para formação humana contrapõe-se à noção vigente, uma vez que seus objetivos são 

nortear o aluno, informar ao professor o estágio de desenvolvimento em que ele se encontra, e 

orientar os próximos passos do processo. Dessa forma, ela não classifica, mas situa. E situa para 

auxiliar no processo de formação do aluno, decorrendo daí sua importância para a prática 

pedagógica, que deve sempre propiciar ao educando novas possibilidades de desenvolvimento 

e aprendizagem.  

 

QUAL É A FUNÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR?  

 

Entenda a função e como utilizar esse conselho a seu favor para melhorar sua gestão 

escolar e ter os melhores resultados a todo o momento. A boa gestão de uma escola pode ser 

resultado de um Conselho Escolar eficiente. É o Conselho o órgão colegiado responsável por 

tutelar a gestão tanto administrativa, quanto pedagógica e financeira da escola por meio de 

debates e tomadas de decisões envolvendo os membros – e seus representantes são os 

encarregados por fazer a manutenção de tais áreas. O Conselho Escolar, por meio de seus 

membros, é um importante fator para a inclusão da sociedade na e para a democratização da 

educação, apesar de não ser obrigatório. As regulamentações podem variar entre eles, já que a 

própria escola tem o direito de definir quais normas serão utilizadas. 
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O PAPEL DO CONSELHO DE CLASSE 

 

 Para a compreensão acerca do papel do Conselho de Classe faz-se necessário o 

conhecimento da história dessa instância colegiada conforme disposto pela legislação 

educacional contemporânea.  Os estudos históricos apontam que os Conselhos de Classes 

surgiram na França, em meados de 1945, pela necessidade de um trabalho interdisciplinar com 

classes experimentais. Dalben (2004, p.22) escreve sobre esse histórico: [...] Por ocasião da 

reforma de ensino francesa de 1959, foram instituídos três tipos de conselhos; o Conselho de 

Classe, no âmbito da turma; o Conselho de Orientação, no âmbito do estabelecimento; e o 

Conselho Departamental de Orientação, em esfera mais ampla. Essa reforma almejava 

declaradamente organizar um sistema escolar fundado na observação sistemática e contínua dos 

alunos, com vista a oferecer, a cada um, o ensino que corresponda a seus gostos e aptidões. [...] 

O Conselho de Classe francês tem, portanto, um caráter específico, encaminhando para a 

seleção e a distribuição do aluno no sistema dualista1 implantado na França naquele período. 

Os pareceres dos Conselhos serviriam para orientar os alunos às diversas modalidades de ensino 

(clássico ou técnico) de acordo com as “aptidões” e o “caráter” demonstrado pelos mesmos. 

Essa experiência de Conselho de Classe foi trazida ao Brasil por educadores brasileiros que 

foram estagiários em Sèvres, em 1958, e sua implantação foi feita no Colégio de Aplicação da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (CAP). Acredita-se que a importação das idéias trazidas 

pelo Conselho de Classe francês, como afirmado por Rocha (1982, p.18), só foi possível porque 

já teria havido um processo de desenvolvimento de um ideário pedagógico, que estaria 

impregnando o meio educacional por meio da pedagogia escolanovista que sugere uma 

organização que valoriza o trabalho coletivo, a discussão, a busca e a criação de novos métodos.  

Com base nesse pressuposto e retrocedendo no tempo, a criação do Conselho de Classe encontra 

suas origens no cerne das idéias que permearam a tendência escolanovista da educação. Quando 

se lê o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, expõe Dalben (1995, p.27), percebem-se 

elementos do tipo: 

 ______________________ 1 “O ensino de segundo grau começa por um ano de 

estudos numa classe de orientação, depois da qual se divide em três secções: clássica, 

moderna e técnica. O encaminhamento para essas secções faz-se tendo em conta os 
desejos das famílias e o interesse geral, segundo o gosto e as aptidões nas classes de 

orientação e eventualmente nas classes seguintes” (LUZURIAGA, 1959, p.117). A 

educação nova que, certamente pragmática, se propõe ao fim de servir (...) aos 

interesses do indivíduo, e que se funda sobre o princípio da vinculação da escola com 

o meio social atual, (...) de solidariedade, (...) de cooperação (p.42). A escola (...) 

passará a ser um organismo vivo, com uma estrutura social organizada à maneira de 

uma comunidade palpitante pelas soluções de seus problemas (p.55). (...) à 

aproximação dos homens, a sua organização em uma coletividade unânime, a extensão 
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do raio visual do homem e o valor moral educativo conferem certamente à arte uma 

enorme importância social (p.59).  

 

Esses elementos apontam para o início da valorização das idéias de atendimento 

individualizado, de estudo em grupos e, especificamente, de reunião dos profissionais para 

discussão de um determinado tipo de atendimento ao alunado. A idéia de uma nova organização 

de escola, como “organismo vivo”, de “comunidade palpitante pelas soluções de seus 

problemas”, proposta no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, é contrária à centralização 

de poder e de decisões, considerando necessária a adaptação da escola a interesses e 

necessidades dos alunos. Essa nova concepção de escola sugere uma organização que valoriza 

o trabalho coletivo, a discussão, a busca e a criação de novos métodos. Entretanto, o Conselho 

de Classe instituído na organização de modo a operacionalizar essas idéias, ainda não aparece 

nesse momento.  Os Conselhos de Classes só foram instituídos no Brasil a partir da lei 5692/71 

– LDB do Ensino de 1º e 2º graus. Essa lei veio para dirigir o sistema escolar por meio de um 

processo político pautado pelo autoritarismo, sem a participação de setores representativos da 

nacionalidade. Ela vem definir uma nova estrutura para o sistema educacional, reunindo os 

diversos ramos existentes (secundário, comercial, industrial, agrícola e normal) num só, além 

de propor a profissionalização do educando (DALBEN, 2004). Esse novo sistema educativo 

brasileiro introduzido pela Lei 5692/71 tinha como um de seus propósitos fundamentais a 

transformação do estudante em indivíduo treinável, instrumentalizado nos valores do capital, 

na competição e na racionalidade deste. Com base em Dalben (2004), é interessante apontar, 

em linhas gerais, alguns aspectos que permearam a conjuntura político-educacional do Brasil, 

no contexto histórico que precedeu a implantação da reforma. A década de 1960 firmou-se no 

panorama educacional com a substituição da predominância do ideário pedagógico europeu 

pela interferência americana do acordo entre o Ministério da Educação e Cultura (MEC) e a 

Agência Norte Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID). Esse acordo trazia 

visões múltiplas pelo fato de que ele próprio continha uma filosofia dissimuladora das suas reais 

pretensões. Para Arapiraca (1982 apud DALBEN 2004, p. 24): [...] a documentação disponível 

expressa claramente à tentativa política ideológica por parte da USAID de manipular o aparelho 

escolar brasileiro para legitimar um processo de modernização da sociedade a fim de possibilitar 

um alinhamento geopolítico com o neocapitalismo norte americano do continente. Conforme 

esse acordo, a USAID deveria prestar consultoria ao MEC e às secretarias de Estado, 

objetivando o planejamento do ensino secundário na esfera federal e estadual, e em seguida, 

atingindo o âmbito municipal. 16 O Programa de Expansão e melhoria do Ensino (PREMEN), 

regulamentado pelo decreto nº. 63914, de 27/12/1968, foi resultado dessa política. Esse 

programa tinha como finalidade atender às necessidades de ampliação da oferta de matrícula na 
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área do ensino médio, como também propor alternativas de reformulação da estrutura da escola 

média, por meio da implantação de um modelo novo de escola de primeiro ciclo. O PREMEN 

foi implantado, a partir de 1970, em vários estados do Brasil, os quais realizaram convênios 

com as prefeituras dos diversos municípios atingidos por ele, para com isso executá-lo em larga 

escala. Para isso grupos de professores eram treinados nesse programa para, posteriormente, 

programar as chamadas escolas polivalentes, já dentro dos modelos observados nos estados 

Unidos. A promulgação da Lei 5692/71 ocorreu após a implantação desse programa nas escolas 

polivalentes e, a partir dela, foi possível a orientação normativa e legal desse tipo de escola para 

a estrutura e funcionamento de todo o ensino de 1º e 2º graus. É importante ressaltar que, 

segundo Dalben (2004, p.26), anteriormente à Lei 5692/71, o Conselho de Classe não se 

apresentava como instância formalmente instituída na escola, acontecendo, como afirma Rocha 

(1982), de forma espontânea em escola que voluntariamente se dispusesse a enxergá-lo como 

de importância pedagógica. Sua implantação, entretanto, não se deu claramente por meio da 

nova lei, mas ocorreu indiretamente, por intermédio de orientações vindas do modelo de escola 

proposto pelo PREMEN, que apresentava o Conselho de Classe como órgão constituinte da 

escola. Os Conselhos Estaduais de Educação com base em pedidos de esclarecimento sobre a 

Lei 5692/71, produziram pareceres e resoluções orientadores, que de certa forma 

encaminhavam as discussões para a formalização de instâncias de avaliação coletiva na escola, 

do tipo Conselho de Classe que deveria ser programado. Conclui-se que o novo modelo de 

escola foi  formalmente implantado por meio dos novos regimentos escolares elaborados pelas 

escolas, que passaram a orientar seu funcionamento. Nesses regimentos, encontra-se o Conselho 

de Classe como um dos órgãos instituídos. É legítimo dizer que a Lei 5692/71 deu abertura aos 

Conselhos Estaduais de Educação para traçar as diretrizes de sua operacionalização, conforme 

o que diz o artigo 2º em seu parágrafo único: [...] “a organização administrativa, didática e 

disciplinar de cada estabelecimento de ensino será regulada no respectivo regimento, a ser 

aprovado pelo órgão próprio do sistema, com observância de normas fixadas pelo respectivo 

Conselho de Educação”. Entretanto, pode-se afirmar que do “PREMEN” emanavam, de forma 

direta e indireta, as orientações necessárias para a operacionalização da lei. Essas orientações 

apresentavam uma relativa “abertura” às escolas, havendo, no entanto, pouca clareza à forma 

de execução. No contexto de implantação da lei 5692/71 e da concepção de ensino subjacente 

e essa organização, onde a referida lei estruturava o sistema educacional, num clima político 

pautado pelo autoritarismo, excluindo a participação de setores representativos da sociedade, 

acarretou a desconfiança por parte dos profissionais da escola nas possibilidades do Conselho 

de Classe como um espaço capaz de intensificar a construção de processos democráticos de 

gestão. Assim sendo, o objetivo fundamental da instância, que seria o de propiciar a articulação 
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coletiva dos profissionais num processo de análise compartilhada, considerando a globalidade 

de óticas dos professores, não foi atingido, perdendo assim sua importância e sua riqueza no 

trato das questões pedagógicas. O Conselho de Classe, como uma instância coletiva de 

avaliação do processo de ensino e aprendizagem, reflete essas concepções, assim como as 

limitações e contradições próprias a elas, já que o posicionamento dos profissionais é que dará 

seu contorno político. No contexto (...), o Conselho de Classe não conseguirá desempenhar seu 

papel original de mobilizar a avaliação escolar no intuito de desenvolver um maior 

conhecimento sobre o aluno, a  aprendizagem, o ensino e a escola, e especialmente, de 

congregar esforços no sentido de alterar o rumo dos acontecimentos, por meio de um projeto 

pedagógico que visa ao sucesso de todos. (DALBEN, 2004, p. 38). 

 A ruptura da visão tradicional de ensino, que segregava os segmentos sociais, iniciou 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 9394/96, gestada em um contexto no 

qual a política estava voltada ao social. Em decorrência desta Lei, todo conceito acerca do 

sistema educacional e suas organizações foi revisto, com base em princípios democráticos. A 

partir de 1996 com a implantação da LDB, o trabalho pedagógico passa a ser compreendido 

numa perspectiva democrática, devendo ser pautado no trabalho coletivo da comunidade 

escolar. Nessa perspectiva, o Conselho de Classe passa a fazer parte dos órgãos colegiados que 

compõe a Gestão Democrática da escola pública. A LDB nº. 9394/96 dispõe no seu artigo 14, 

os princípios norteadores da gestão democrática nas instituições públicas: “Os sistemas de 

ensino definirão as formas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de 

acordo com as peculiaridades e conforme os seguintes princípios”: I - participação dos 

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; II - “participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes”. Durante o período de 

abril a maio, de 2013, foi realizada uma oferta piloto do Curso de Formação para Conselheiros 

Escolares em 4 (quatro) turmas experimentais em quatro estados brasileiros, incluindo o Ceará. 

A turma piloto, no município de Horizonte, foi composta por conselheiros escolares de 5 escolas 

da rede estadual e 5 escolas da rede municipal.  

O Curso de Formação para Conselheiros Escolares tem como principais objetivos: 

estimular e fortalecer a participação dos conselheiros escolares na 19 gestão democrática da 

escola, contribuindo na construção de uma educação de qualidade para todos; e, oportunizar aos 

conselheiros uma reflexão crítica sobre o papel social e político dos Conselhos Escolares. 

Destinado aos conselheiros escolares das escolas públicas de educação básica, o curso possui 

carga horária de 40 horas, divididas em 28h no Ambiente Virtual de Aprendizagem e 12 horas 

em três encontros presenciais. A cargahorária do Curso está distribuída em aproximadamente 2 

(dois) meses. No Ceará, entre o segundo semestre de 2013 e e o final de 2014, participaram da 
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formação 7.843 conselheiros escolares de escolas das redes estadual e municipal, distribuídos 

em 172 turmas em 93 municípios, localizadas nas seis mesorregiões do Estado. Neste contexto, 

entende-se como necessária a participação de pais, alunos e funcionários nos Conselhos de 

Classe, assumindo assim, toda sua parcela de responsabilidade na efetivação do Projeto 

Político-Pedagógico da escola e assegurando a função desta instância colegiada, como um dos 

mecanismos de gestão democrática da escola. A participação é o principal meio de assegurar a 

gestão democrática, possibilitando o envolvimento de todos os integrantes da escola no 

processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização escolar. A participação 

proporciona melhor conhecimento dos objetivos e das metas da escola, de sua estrutura 

organizacional e sua dinâmica, de suas relações com a comunidade, e propicia um clima de 

trabalho favorável a maior aproximação entre professores, alunos e pais. (LIBÂNEO, 2006, p. 

328).  

Nesta perspectiva de Gestão Democrática, o Conselho de Classe, enquanto instância 

colegiada é um espaço de avaliação coletiva do trabalho escolar; pois entre os órgãos colegiados 

que fazem parte da Gestão Democrática (Associação de Pais, Mestres e Funcionários – APMF, 

Conselho Escolar, Grêmio Estudantil e Conselho de Classe). O Conselho de Classe é um espaço 

privilegiado, no qual se tem possibilidade de discutir coletivamente (direção, 20 equipe 

pedagógica, professores, pais e alunos), assegurando a democratização das relações que 

acontecem na escola. O Conselho de Classe também tem como atribuição, como já exposto 

anteriormente neste trabalho, estabelecer planos viáveis de recuperação dos alunos, em 

consonância com o Plano Curricular do Estabelecimento de Ensino. Essa deliberação deixa 

claro, a característica do Conselho de Classe, enquanto momento de avaliação do processo 

ensino-aprendizagem, propondo retomada de conteúdos essenciais, planos de recuperação de 

alunos, mudanças de estratégias metodológicas e do processo de avaliação, quando necessário. 

Ela define também a finalidade do Conselho e sua organização deixando claro que o aluno será 

o centro deste processo de avaliação, mas o professor ao avaliar o aluno, este também se auto-

avalia, pois o processo de avaliação do aluno dá subsídios para construir o processo de avaliação 

do professor. É importante lembrar que a avaliação da aprendizagem só adquire sentido quando 

articulada ao Projeto Político-Pedagógico da escola e, também, ao processo de ensino 

aprendizagem. A aprendizagem quando concebida de forma contínua, permanente, cumulativa, 

criteriosa e qualitativa, assim deverá se constituir a avaliação, como eixo do processo de 

trabalho do Conselho de Classe. Este enquanto instância colegiada da escola e instrumento de 

gestão democrática deverá prever instrumentos institucionais que avaliem não apenas a 

aprendizagem dos alunos, mas, o próprio processo escolar como um todo. Neste sentido, Dalben 

(2004, p. 69), enfatiza que “[...] quando se discute o Conselho de Classe, discutem-se também 
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as concepções de avaliação escolar presentes nas práticas dos professores e discutem-se também 

a cultura escolar e a cultura da escola que as vem produzindo”. Como afirmado anteriormente, 

o objeto do Conselho de Classe é o ensino e suas relações com a avaliação da aprendizagem. 

Nesse sentido, a importância do Conselho de Classe, está na possibilidade e capacidade de 

leitura coletiva da prática e, diante do reconhecimento compartilhado das necessidades  

pedagógicas, mobilizarem esse coletivo no sentido de alterar as relações nos diferentes espaços 

da escola.  

O Conselho de Classe é um espaço educativo gerador de idéias, que deverá dar conta de 

importantes questões didático-pedagógicas, possibilitando assim, aprendizagem efetiva a todos 

os alunos e ao professor uma reflexão da sua própria prática. Ao refletir sobre seu próprio 

trabalho, o professor terá oportunidade de construir nova s teorias, novos esquemas e novos 

conceitos, adquirindo um novo olhar pedagógico que se refletirá no espaço de sala de aula. 

Nessa perspectiva, Dalben (2004, p. 59) enfatiza que “um novo Conselho de Classe só é possível 

de ser efetivado quando os sujeitos que o integram apoderam-se, conscientemente, dele, 

colocando-o a serviço de seus propósitos, articulando-o com um Projeto Político Pedagógico 

comum”. Portanto, há necessidade de se rever as reais finalidades do Conselho de Classe, como 

instância integradora da organização social e do trabalho desenvolvido pela escola. Como 

espaço de ação participativa, fundamentada pelo diálogo com o outro – seja ele aluno, professor, 

comunidade escolar ou sociedade, na busca de ações educativas mais eficazes que garantam o 

processo de produção do conhecimento que é tarefa essencial da escola.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo principal refletir sobre o papel do Conselho de 

Classe no interior da escola, sua relação com a avaliação escolar e a gestão democrática da 

escola. No processo de democratização da escola pública é necessário compreender a 

importância das instâncias colegiadas porque uma das características da democracia é a 

participação nas decisões e informações. Essa participação dentro da escola significa envolver 

pais, alunos, professores, funcionários e todos que fazem parte da comunidade escolar, na 

tomada de decisões, pois quando as decisões são coletivas, elas assumem um valor  qualitativo 

maior do que as individuais, visto que representam os anseios da comunidade. O Conselho de 

Classe é um dos órgãos colegiados de grande importância dentro da gestão democrática da 

escola pública, é definido por Dalben (2004, p.38) como: “[...] instância formalmente instituída 

na escola ou órgão colegiado, responsável pelo processo coletivo de avaliação da aprendizagem 
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do aluno”. O Conselho de Classe na legislação é tido como um órgão consultivo e deliberativo 

que possibilita a avaliação do educando, do processo ensino aprendizagem e da prática docente. 

Permite a análise dos avanços e dos obstáculos, ao retomar e reorganizar a ação educativa. 

Entretanto, como vem sendo realizado na maioria das escolas, enquanto instância colegiada, 

pouco tem contribuído para a melhoria da organização do trabalho pedagógico. O que fazer 

então diante dessa realidade? Consideramos que o Conselho de Classe não pode ser visto apenas 

como mais uma reunião com objetivo único de decidir o futuro daqueles alunos que não 

atingiram a média que o educador considerou justo. É importante a sua presença assídua na 

realidade escolar, com uma postura de responsabilidade frente às questões de ensino-

aprendizagem e as relações sociais presentes na escola. Para isso é necessário que o Conselho 

de Classe se transforme em um espaço para educadores refletirem sobre suas práticas, 

procurando avaliá-las de forma a localizar suas falhas e perceberem seus avanços, bem como 

discutirem os procedimentos utilizados. É por meio do Conselho de Classe que se tem a 

oportunidade de educadores e corpo técnico se encontrar para uma troca de experiências 

pedagógicas, avaliando-as e reconstruindo-as. Todavia, para se reconstruir essa cultura, é 

necessária a participação efetiva de toda a escola, porque é por meio das opiniões, reflexões e 

ações que se poderá alterar a realidade escolar.  
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RESUMO  

Este projeto foi pensando buscar atender aos anseios de professores, direção de escolas das 

redes Estadual, Municipal e Particulares. Projeto foi feito por meio de pesquisas bibliográficas, 

e busca abordar os conceitos de disciplina e indisciplina, em alguns momentos históricos, 

enfatizando a importância da gestão democrática como forma de enfrentamento do problema, 

oferecendo à comunidade a oportunidade de participar e se envolver na construção e elaboração 

trazendo a comunidade para participar e encontrar uma solução do problema que vem sendo 

debatida ao longo dos tempos a indisciplina em geral é um dos fatores que os docentes 

concordam que atrapalham o ensino aprendizagem e também interfere no desempenho de suas 

aulas. Sendo assim, é necessário um estudo que aponte as causas da indisciplina. A princípio 

não existe um receituário pronto, por conta de diversas diferenças comportamentais. Destas 

observações que vêm sofrendo com a incidência da indisciplina escolar. Este estudo foi feito 

por meio de pesquisa bibliográfica e busca uma solução que abordem os conceitos de disciplina 

e indisciplina escolar em alguns momentos históricos, enfatizando a importância da gestão 

democrática como forma de enfrentamento do problema e oferecendo à comunidade escolar a 

oportunidade de participação e envolvimento na construção do Projeto de pesquisa, longe de 

elaborar um “receituário” com alternativas que venham a sanar o problema, o objetivo principal 

desse artigo é oportunizar aos envolvidos no processo educacional momentos para reflexão e 

análise sobre o tema abordado e possivelmente oferecer subsídios para uma possível solução 

procurando entender determinados comportamentos e atitudes.  

Palavras-chave: Indisciplina; Gestão Democrática; Análise do Comportamento  

 

ABSTRACT  

This project was intended to meet the expectations of teachers, the direction of schools in the 

State, Municipal and Private networks. The project was made through bibliographic research, 

and seeks to address the concepts of discipline and indiscipline, in some historical moments, 

emphasizing the importance of democratic management as a way of facing the problem, 

offering the community the opportunity to participate and get involved in the construction and 

elaboration bringing the community to participate and find a solution to the problem that has 

been debated over time, indiscipline in general is one of the factors that teachers agree that 

hinder teaching and learning and also interfere in the performance of their classes. Therefore, a 

study is needed to point out the causes of indiscipline. At first there is no ready recipe, due to 

several behavioral differences. From these observations that have been suffering from the 

incidence of school indiscipline. This study was carried out through bibliographic research and 

seeks a solution that addresses the concepts of school discipline and indiscipline in some 

historical moments, emphasizing the importance of democratic management as a way of facing 

the problem and offering the school community the opportunity for participation and 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

407 
involvement. in the construction of the research project, far from elaborating a “prescription” 

with alternatives that may solve the problem, the main objective of this article is to provide 

those involved in the educational process with moments for reflection and analysis on the topic 

addressed and possibly offer subsidies for a possible solution seeking to understand certain 

behaviors and attitudes.  

Keywords: Indiscipline; Democratic management; Behavior Analysis  

 

INTRODUÇÃO  

Percebendo o dia-a-dia de uma escola podemos notar que a educação brasileira, de um 

modo geral, passa por um momento bastante delicado. Além da falta de uma política pública 

educacional clara e eficiente, educadores, gestores, alunos, enfim, toda comunidade escolar 

alerta que algo bastante conflituoso vem acontecendo no ambiente escolar. Dentre esses 

conflitos destacamos a questão da indisciplina escolar, que tem sido vivenciada de forma intensa 

e apontada como um dos principais alvos de discussões entre os profissionais da educação. 

Tema polêmico, a indisciplina tornou-se um dos maiores obstáculos pedagógicos nos dias atuais 

e é apontada como uma das causadoras da falta de aproveitamento escolar, sendo muitas vezes 

considerada a grande “vilã” dentro do ambiente escolar. Frequentemente, podemos testemunhar 

nossos educadores bastante apreensivos com o problema, criando dentro da escola uma situação 

angustiante. Muitos apontam que a autoridade e o controle excessivo de antigamente foram 

substituídos por certa perplexidade e indiferença entre os educadores, que, muitas vezes, passam 

a ser cúmplices desse problema educacional, dando à disciplina um valor secundário. Por se 

tratar de um tema bastante complexo, professores, pedagogos, diretores, pais e alunos estão 

atônitos no meio do emaranhado de significados e valores que a disciplina comporta. Fazendo 

uma reflexão a respeito do assunto e indagando alguns pedagogos da Rede Estadual, Municipal 

e Particular de Ensino, constatamos que a indisciplina é um dos grandes desafios a ser 

enfrentado por estes profissionais da educação, que se vêem aflitos diante de questionamentos 

feitos pelos educadores de como agir diante desta realidade que atinge a todos os envolvidos no 

processo educativo. 5 O sentimento de frustração que toma conta do corpo docente, após um 

dia de trabalho é bastante nítido e preocupante, embora não saibamos exatamente sua extensão 

e nem quais os motivos que podem ser atribuídos a esse tipo de comportamento, cabendo, 

portanto, uma discussão e reflexão a respeito. O que mais se ouve nas escolas é que os alunos: 

“não querem nada com nada”, “não têm noção do que querem do futuro”, “as famílias não estão 

interessadas em acompanhar o desenvolvimento de seus filhos”, “os valores morais foram 

perdidos”, “a escola passou a desempenhar papéis que não são dela”, enfim, toda uma gama de 

reclamações que na maioria das vezes, só se referem ao aluno como protagonista dessa 

indisciplina e por consequência do seu fracasso escolar. Mais do que procurar encontrar 

“receitas mágicas” para resolver tal dificuldade é importante frisar que a escola precisa buscar 
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formas de se recuperar, já que sua imagem vem sendo ameaçada em razão do processo histórico 

na qual está inserida onde, a quantidade é ressaltada em detrimento à qualidade. Para tanto, os 

princípios da gestão democrática garantida por lei deve ser evidenciada, colocando em destaque 

a participação e o diálogo entre os envolvidos no processo educacional. Há de se ter o cuidado 

de pensar a disciplina não como antigamente, quando se exigia autoritariamente o 

silenciamento, a obediência, a resignação. Hoje, o professor pode e deve desenvolver no aluno 

a verdadeira disciplina, aquela que congrega: movimento, vontades e esforços para a realização 

de determinadas tarefas. Num primeiro momento discutiremos o conceito de disciplina e 

indisciplina. Num segundo momento percorreremos a questão da gestão democrática e o 

envolvimento do Pedagogo nas questões referentes ao tema abordado no momento histórico 

atual. Além de procurar identificar as possíveis causas da indisciplina, se faz necessário fazer 

um levantamento histórico a respeito do problema, as diferentes formas de se conceber a 

disciplina e principalmente propiciar momentos de reflexão 6 a professores, direção, pedagogos 

e alunos sobre a disciplina que se quer e, se necessário, a mudança de postura dentro da escola 

a partir do Projeto Político Pedagógico, com a finalidade de amenizar as consequências da 

indisciplina frente às dificuldades de aprendizagem.  

 

A DISCIPLINA ESCOLAR E AS DIFICULDADES NO AMBIENTE ESCOLAR  

A questão da disciplina escolar passou a ser, atualmente, para os profissionais da 

educação, um dos principais problemas pedagógicos em nível de sala de aula. Mas o que seria 

a disciplina? Segundo definição encontrada no mini-dicionário de Língua Portuguesa Silveira 

Bueno (2000, p. 206), a palavra disciplina significa ordem, respeito, obediência às leis. E 

disciplinado seria aquele corrigido, obedecido, organizado, administrado. Aquino (1996, p. 42) 

cita um texto de 1922 intitulado Recomendações Disciplinares em que se percebe suas 

impressões: Não há crenças refratárias à disciplina, mas somente alunos ainda não 

disciplinados. A disciplina é fator essencial do aproveitamento dos alunos e indispensável ao 

homem civilizado. Mantêm a disciplina, mais do que o rigor, a força moral do mestre e o seu 

cuidado em trazer constantemente as crianças interessadas em algum assunto útil. Os alunos se 

devem apresentar na escola minutos antes das 10 horas, conservando em ordem no corredor da 

entrada, para dai descerem ao pátio onde entrarão o cântico. Formados dois a dois dirigir-se-ão 

depois ás suas classes acompanhados das respectivas professoras, que exigirão deles se 

conservem em silencio e entrem nas salas com calma, sem deslocar as carteiras. Deverão andar 

sempre sem arrastar com os pés, convindo que o façam em terça, evitando assim o balançar dos 

braços e movimentos desordenados do corpo. Em classe a disciplina deverá ser severa: 7 - os 

alunos manterão entre si silencio absoluto; - não poderá estar de pé mais de um aluno; - a 
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distribuição do material deverá ser rápida e sem desordem; - não deverão ser atirados ao chão, 

papéis ou quaisquer causas que prejudiquem o asseio da sala; - sempre que se retire da sala, a 

turma a deixará na mais perfeita ordem. No recreio a disciplina é ainda necessária para que ele 

se torne agradável aos alunos bem comportados: - deverão os alunos se entregar a palestras ou 

a diversões que não produzam grande alarido; - deverão merecer atenção especial os alunos que 

se excederem em algazarras com prejuízo da tranquilidade dos demais; - serão retirados do 

recreio ou sofrerão a pena necessária os alunos que gritarem, fizerem correrias, danificarem as 

plantas ou prejudicarem o asseio do pátio com papéis, cascas de frutas, etc.; - deverão os alunos 

no fim do recreio formar com calma sem correria, pois que o toque da campainha é dado com 

antecedência necessária. Deverão os alunos lavar as mãos e tomar água no pavimento que 

funcionar a classe a que pertençam. Não poderão tomar água nas mãos; a escola fornece copos 

aos alunos que não trazem o de seu uso. Deverão ter todo o cuidado para não molhar o chão, 

ainda mesmo junto ás pias e talhas. Ao findarem os trabalhos do dia cada classe seguira em 

forma e em silencio até a escada de entrada, e só descida esta, se dispersarão os alunos. (Braune 

apud Moraes, 1922, p. 9-10). Como a grafia desse texto demonstra, trata-se de regras utilizadas 

há muito tempo. Esse tipo de disciplina exigida é comum à Pedagogia Tradicional, onde o 

professor é visto como detentor do saber e aos alunos cabe somente ouvir e assimilar aquilo que 

ele tem a dizer sendo que, muitas dessas regras prevalecem até hoje em nossas escolas. 8 

Segundo Saviani (2005, p. 118) até mesmo a forma como eram dispostas as carteiras em sala 

de aula, tinha a ver com esse autoritarismo e centralização no professor, “são fixas e voltadas 

para determinado ponto onde se encontra o professor (...) por isso é uma sala de aula silenciosa, 

de paredes opacas”. “O silêncio nas aulas é absoluto e, fora delas, contido. Os movimentos 

corporais por sua vez, são completamente esquadrinhados: sentados em sala, e em fila fora dela” 

(AQUINO, 1996, p. 43).  

Este paradigma de disciplina imposta causa certo saudosismo por parte de muitos 

professores, educados nesta escola e que ainda vêem neste tipo de comportamento a solução 

para os problemas que enfrenta em sala de aula, sem se dar conta de que esta disciplina era 

obtida através da coerção e da punição, não permitindo ao aluno ter o direito de participação 

nas tomadas de decisões e muito menos de questionar os conteúdos trabalhados e a forma como 

eram colocados em sala de aula. Neste tipo de educação o objetivo maior era formar cidadãos 

com a capacidade de se adaptar a sociedade e ao seu modo de vida, aceitando as imposições do 

poder vigente. A escola tinha, ainda, a pretensão de ser a salvação da humanidade. Em 

contraposição a esse tipo de educação surgiu a Pedagogia Nova, que se propunha a formar o 

cidadão participativo e onde a escola tinha por objetivo atender às necessidades e interesses dos 

alunos, de acordo com sua individualidade. Na visão desta Pedagogia a disciplina escolar passa 
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a ser vista como uma forma de repressão. Saviani (2005, p. 118) cita a sala típica da Pedagogia 

Nova, que vem contestar à Tradicional, onde as carteiras não são fixas, o professor não tem um 

lugar determinado, as paredes são multicoloridas, porque se acredita que quanto mais 

estimulado mais o aluno aprende, “a sala de aula é barulhenta em decorrência da multiplicação 

dos estímulos internos e externos”. 

 O mesmo Saviani faz uma crítica a Escola Nova, que segundo ele, surgiu em oposição 

a Escola Tradicional por esta ser de aplicação mecânica, cristalizada e rigorosa dando prioridade 

ao professor e não ao aluno: ... ao estender sua influência em termos de ideário pedagógico às 

escolas da rede oficial, que continuaram funcionando de acordo com as condições tradicionais, 

a Escola Nova contribuiu pelo afrouxamento da disciplina e pela secularização da transmissão 

de conhecimentos, para desorganizar o ensino nas referidas escolas. (SAVIANI, 2006, p. 67). 

Isto pode se observar na escola. Como a metodologia da Escola Nova foi colocada de maneira 

superficial, e diríamos até inconseqüente, sem que os professores tivessem conhecimento 

teórico suficiente para aplicá-lo vindo a ocasionar certa desorganização nas escolas, onde cada 

um passou a fazer aquilo que acreditava ser certo, sem planejamento, abandonando-se os 

estudos teóricos e históricos. Não generalizando, muitos consideraram ser tudo permitido e ao 

mesmo tempo proibido. Ou seja, era permitido aos alunos participarem das aulas de acordo com 

seu interesse. O professor deixou de planejar suas aulas, pois afinal ele tinha que partir das 

contribuições dos alunos. A exigência da disciplina nas escolas passou a ser vista somente como 

forma de repressão e o resultado está aí, todos preocupados com a realidade vivida e 

“desorientados” quanto aos procedimentos corretos a serem adotados.   

O que se percebe atualmente, em razão do movimento de organização política da 

educação, é que as escolas da rede escolar brasileira ainda tentam se organizar usando as 

mesmas formas da Pedagogia Tradicional, com um agravante: professores não têm definido um 

método de trabalho, uma postura própria, estão à mercê dos modismos e sem embasamento 

teórico, com falhas em sua formação. Vasconcellos (2006, p. 19) afirma que esse 

descontentamento dos professores, nas escolas atuais, acontece por que “o educador não dispõe 

de uma concepção, de um método, de uma ferramenta eficiente”. E alerta sobre a 10 necessidade 

de uma reflexão acerca dos fatos que vêm ocorrendo dentro das escolas, estabelecendo critérios 

que contribuam para o enfrentamento do problema e não apenas cair no saudosismo. Para 

Franco (1986, p. 62-63) o professor só se refere aos alunos quando menciona os problemas da 

disciplina na escola. No entanto, a disciplina diz respeito a todos os envolvidos no processo de 

ensino e aprendizagem: direção, alunos, professores, pedagogos, funcionários e pais. Daí a 

necessidade da observância de certas ordens, de certa sistematização, de certas normas de 

conduta, de certa organização. Isto porque o trabalho pedagógico não é um processo natural, 
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espontâneo e tão pouco ocasional.” A verdade é que os alunos de hoje já não são os mesmos 

que frequentaram as salas de aula no passado, onde se acreditava no mito de que por meio da 

escola se alcançaria a ascensão social. Além do que, essa escola atendia a poucos alunos, dando 

preferência a elite da época e os filhos das classes menos favorecidas tinham seu acesso 

limitado. Segundo Vasconcellos (2006, p. 28). “Atualmente, com a queda deste mito fica mais 

difícil para o professor conseguir um comportamento „adequado‟ do aluno”. Com a expansão 

do sistema capitalista, muitas mudanças ocorreram na sociedade e na dinâmica familiar, como 

menciona esse mesmo autor (2006): - o homem trabalha mais; - a mulher vai para o mercado 

de trabalho; - a preocupação com o desemprego; - menos tempo (quantitativo e, sobretudo, 

qualitativo) para a família. (VASCONCELLOS, 2006, p.29) Como a luta pela sobrevivência 

está cada vez mais intensa, todos precisam trabalhar mais, inclusive os professores; e muitas 

vezes os pais passam toda a responsabilidade para a escola, por falta de tempo ou por dificuldade 

em educar seus filhos, em razão principalmente por estarmos vivendo em uma sociedade 

extremamente consumista. Por consequência o convívio familiar passa a ser 11 bastante restrito. 

É comum ouvir os pais dizendo que se necessário „pode bater, pode fazer o que quiser; eu já 

não posso mais com ele‟. Vasconcellos (2006, p.79). Diante de tais colocações o autor alerta 

que a escola precisa estar atenta e ter claro o que pretende com seus alunos, não assumindo 

papéis que não são seus e fazendo com o que os mesmos entendam o que está sendo proposto a 

eles. Desta maneira, os próprios filhos terão argumentos para ajudarem seus pais a 

compreenderem a proposta da escola e isso poderá ser possível a partir do momento que haja 

abertura por parte da escola para a participação de todos no levantamento dos problemas e das 

proposições de atitudes a serem tomadas em conjunto. Para Arroyo (2004) os alunos já não são 

os mesmos, porque não encontramos nas escolas aqueles sujeitos que idealizamos em nossos 

cursos de formação: ingênuos, doces e bondosos. Para esse autor, como alimentamos essa 

imagem de aluno ideal torna-se inadmissível uma sala de aula que não seja composta por 

sujeitos ordeiros e passivos. Tudo vem piorando a condição da infância e adolescência e também 

as condições de trabalho dos docentes “o que vem tornando as escolas e salas de aula 

inadministráveis é o fato de terem piorado brutalmente as condições de viver a infância e 

adolescência enquanto não melhoraram as condições de exercer a docência”. (ARROYO, 2004, 

p. 39).  

Apesar de tudo isso, não cabe a nós profissionais da educação condenar essas crianças 

e adolescentes à exclusão por não estarmos aptos a lidar com esses seres, mesmo porque não 

cabe somente aos professores uma tomada de atitude, cabe também ao Estado dar condições 

para que os docentes tenham uma melhor formação e condições materiais para que mudanças 

sejam possíveis como, por exemplo: equipar os prédios escolares com bibliotecas adequadas, 
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tecnologias como computadores, datashow e capacitar os profissionais para a utilização dos 

mesmos. Curso de formação continuado de qualidade, com profissionais que possibilite uma 

averiguação dos nossos alunos (psicólogo, psiquiatra, psicopedagogos e assistentes sociais). 12 

A imagem de alunos ideais não corresponde à vida real, pois essas crianças que hoje frequentam 

as escolas foram condenadas desde a sua mais tenra idade a barbárie social onde a elite e o 

sistema capitalista os condenaram a não ter o direito de viver a sua infância de forma digna. 

Todos tiveram suas condições de trabalho deterioradas tamanha a precariedade a que fomos 

submetidos. Professores desvalorizados, cidadãos sem o mínimo de condições de moradia, 

trabalho e lazer. Essa é a realidade em que a escola está inserida e esses são os problemas reais 

que precisamos enfrentar. Além de lidarmos com todas essas dificuldades observamos no 

inconsciente coletivo, a idéia de que indisciplina significa “desobediência, rebelião, 

insubordinação”, (BUENO 2000, p.345). Porém, no que se referem à indisciplina escolar, as 

opiniões sobre a mesma são variadas e divergentes. Isto se deve ao fato de ser um assunto 

complexo, trazendo em si uma multiplicidade de interpretações.  

No entanto, todos se mostram preocupados com as causas que levam os alunos a serem 

indisciplinados. Ao observar-se o cotidiano escolar é muito comum se ouvir queixas constantes 

dos professores sobre a falta de respeito e de vontade em aprender dos alunos. Segundo Aquino 

(1998), é comum certa nostalgia por parte dos educadores que se reportam a escola de 

antigamente onde alguns fatos que ocorrem nos dias de hoje, não era comum na escola de sua 

infância. No entanto, esse mesmo autor salienta que a escola anterior aos anos de 1970 era para 

poucos, muito poucos, portanto, era uma escola elitista e excludente. Apesar disso, a escola 

atual que vem sendo vangloriada pelo Estado por estar abrigando um grande número de alunos, 

não tem dado conta de fazer com que esses alunos que hoje têm a oportunidade de frequentar 

os bancos escolares a qualidade que tanto merecem, já que em sua maioria pertencem as classes 

menos favorecidas. 13 Somente colocar o aluno na escola é muito pouco quando se quer uma 

educação de qualidade, pois o IDEB a cada ano esta havendo uma oscilação, lembrando que as 

médias estabelecidas de conhecimento são muito baixas.  

Paro (1998) afirma que se faz necessário refletir sobre o que significa uma educação de 

qualidade. A escola hoje recebe um afluente muito grande de alunos em condições bastante 

precárias onde podemos ressaltar: o volume de alunos por sala de aula, prédios inadequados, 

professores desvalorizados, fazendo com esses profissionais tenham que trabalhar em carga 

horária exaustiva e tendo como consequência à falta de condições de se atualizar, de se dedicar 

a uma escola específica e se preparar de forma mais digna. Outra fala comum no ambiente é 

que “as crianças de hoje em dia não tem limites, não reconhecem a autoridade, não respeitam 

as regras, e a responsabilidade por isso é dos pais, que teriam se tornado muito permissivo” 
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(Aquino, 1998). Os alunos podem estar refletindo na escola a forma como conseguem atenção 

e reconhecimento em seus lares. Se a forma como fazem isso com seus pais é feita de forma 

intempestiva é comum que procedam na escola desse mesmo modo. No entanto, para Aquino 

(1998) se faz necessário ter cuidado ao se afirmar que as crianças não têm limites, não 

reconhecem regras, já que ao se observar muitos alunos considerados indisciplinados, durante 

um jogo ou uma brincadeira é possível perceber que conseguem se organizar e participar 

respeitando as regras criadas em conjunto. Portanto, “as crianças, quando ingressam na escola, 

já conhecem muito bem as regras de funcionamento de uma coletividade”.  

A legislação educacional atual visa à formação de alunos críticos, participativos, 

capazes de interagir e tomar decisões coletivas e a escola deve procurar oferecer condições para 

que esses alunos tenham o direito assegurado, embora essa seja uma situação que ainda encontra 

objeções por parte de professores e direção que vêm nessa participação uma ameaça a visão 

autoritária que ainda perpassa os corredores escolares. Se o objetivo é priorizar a cidadania, a  

escola deve buscar oferecer oportunidades de participação para pensar e resolver conflitos, até 

mesmo quando digam respeito à indisciplina. Outra queixa comum é que “para os alunos, a sala 

de aula, não é tão atrativa quanto os outros meios de comunicação, e particularmente o apelo da 

televisão”. Enquanto a mídia (os diversos meios de comunicação como a televisão, o rádio, o 

jornal, o próprio computador atualmente, etc.) tem como função primordial a difusão da 

informação, a escola deve ter como objetivo principal a reapropriação do conhecimento 

acumulado em certos campos do saber (...) (AQUINO, 1998)  

Resumindo, é urgente que professores, pedagogos, pais e direção das escolas, parem 

para analisar as questões referentes a esse tema e se debrucem em estudos sérios e 

comprometidos para reavaliar o papel da escola e definir o que se pretende realmente por meio 

dela: reproduzir a sociedade desigual e que reflete na escola os problemas da mesma ou buscar 

estratégias de superação por meio de ações concretas que resgatem a função histórica da escola 

e de seus sujeitos para a construção de uma educação com qualidade social e assim obter meios 

para lutar contra o que está sendo imposto aos educadores e a própria sociedade.  

 

A PROPOSTA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA E O PAPEL DO PEDAGOGO NO 

ENFRENTAMENTO DO PROBLEMA DA INDISCIPLINA  

 

A luta pela autonomia e pela democratização do ensino no Brasil é histórica e várias 

foram as conquistas como, por exemplo, a questão da gestão democrática e a mudança nas 

Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia que modificaram as políticas de formação 

desse profissional da educação, que passou a ter direitos não só a docência, mas também a 
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participação na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino. Segundo Ferreira 

(2006, p. 1343) “uma boa e sólida formação de qualidade dos profissionais da educação e de 

uma boa e sólida gestão da educação dependerão a vida futura de todos que pela escola 

passarem”. Na opinião dessa autora é importante que esses princípios sejam adotados não só 

pelo curso de Pedagogia, mas por todas as licenciaturas.  

 Embora a qualidade na formação dos profissionais da educação e a implantação da 

gestão democrática nas escolas contribuem e muito para uma educação de qualidade, isso ainda 

é muito pouco, pois muitas vezes não sai do plano teórico, já que não se efetiva realmente nas 

escolas. Uma das primeiras providências, no nosso entendimento, é compreender o conceito de 

gestão democrática, que é assegurada pela Constituição Federal de 1988 em seu artigo nº 206 e 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96, no artigo 14 que garantem a todos os 

indivíduos que fazem parte da comunidade escolar o direito de participar das decisões a serem 

tomadas dentro do ambiente escolar. Gestão democrática que enfatiza a importância do diálogo 

e respeito mesmo quando existam divergências de idéias. Embora garantida por lei, os 

princípios da gestão democrática ainda não se concretizaram, pois no interior das escolas ainda 

se encontram resquícios do autoritarismo de outrora e também porque a escola ainda é 

reprodutora da ideologia da classe dominante. Isso não significa ser impossível a transformação 

da escola que aí está. A escola pode e deve contribuir para a transformação social, embora não 

seja a única responsável por isso. Para tanto, deve procurar atender aos interesses daqueles que 

dela fazem parte, ou seja, os filhos daqueles que pertencem às classes menos favorecidas, filhos 

dos trabalhadores que, em sua maioria a partir do momento em que nascem já são excluídos 

pela sociedade. Paro (2006, p.17) menciona que “a escola estatal só será verdadeiramente 

pública no momento em que a população escolarizável tiver acesso geral e indiferenciado a boa 

educação escolar”, embora o Estado não cumpra com seu papel para a sua concretização, pois 

não oferece o mínimo de condições materiais para tanto.  

Essas condições adversas como, por exemplo, salas numerosas, salários baixos, prédios 

inadequados, falta de material didático, troca constante de professores nas escolas, indisciplina 

dos alunos, falta de participação dos pais, não 16 devem servir como desculpa para o não 

enfrentamento do problema e sim de estimulo para, numa ação conjunta, reivindicarmos uma 

educação de qualidade para todos, como reza a Lei. A gestão democrática é concretizada, 

principalmente, em sala de aula onde o Projeto Político Pedagógico se concretiza e é posto em 

ação, como menciona Ferreira: ...fazendo-se em ação na sala de aula, por conter “gérmen” o 

espírito e conteúdo do projeto político pedagógico que expressa os compromissos e o norte da 

escola por meio da gestão de ensino, da gestão da classe, da gestão das relações, da gestão do 

processo de aquisição do conhecimento. (FERREIRA, 2006, p. 1348). Percebe-se, então, que a 
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gestão democrática vai além da questão administrativa e burocrática, expandindo-se a 

horizontes maiores onde a participação, o compromisso e o diálogo a respeito das dificuldades, 

objetivos e consequências das decisões tomadas permeiam o cotidiano escolar. 

A concretização dos princípios da gestão democrática acontece quando se compreende 

que por meio da participação, do envolvimento e comprometimento com o Projeto Político 

Pedagógico estabelecido está-se exercendo o direito a cidadania, onde, no coletivo, as pessoas 

responsabilizam-se pelo que se faz, se fez e o que deve ser feito, superando os interesses 

individualistas e contribuindo para a formação do cidadão responsável e também para repensar 

as estruturas do poder autoritário que ainda podemos vislumbrar em nossa sociedade capitalista 

onde a escola foi colocada a mercê dos interesses de mercado. Aquino (2003, p. 34) nos remete 

a pensar sobre as mudanças ocorridas na escola por meio da sua descaracterização, onde passam 

a ser atribuídas aos professores várias incumbências “em vez de educadores, convertem-se eles 

a pregadores dos bons costumes e/ou fiscalizadores da conduta alheia; e a sala de aula se vê 

transmutada em um grande reformatório dos hábitos inadequados do alunado e, especialmente, 

da „má índole‟ de alguns.” 17 A aproximação entre pedagogos e professores é extremamente 

necessária, para que, juntos, num processo dialético, se aproximem de providências que, pelo 

menos, amenizem o problema da indisciplina e outros que porventura existam dentro da escola. 

É possível ao Pedagogo intervir nas questões disciplinares, entretanto, cabe ressaltar uma 

definição bastante interessante, a nosso ver, feita por Vasconcellos (2002) do que não é a função 

do coordenador pedagógico ou do Pedagogo: Não é fiscal de professor, não é dedo-duro (que 

entrega os professores para a direção ou mantenedora), não é pombo-correio (que leva recado 

da direção para os professores e dos professores para a direção), não é coringa/tarefeiro/quebra-

galho/salva-vidas (ajudante de direção, auxiliar de secretaria, enfermeiro, assistente social, etc.), 

não é tapa buraco (que fica „toureando‟ os alunos em sala de aula no caso de falta de professor) 

não é burocrata (que fica às voltas com relatórios mais relatórios, gráficos, estatísticas sem 

sentido mandando um monte de papéis para os professores preencherem – escola de „papel‟), 

não é gabinete (que está longe da prática e dos desafios efetivos dos educadores), não é dicário 

(que tem dicas e soluções para todos os problemas, uma espécie de fonte inesgotável de técnicas, 

receitas) não é generalista (que entende quase nada de quase tudo). (VASCONCELLOS, 2002, 

p. 86).  

Por meio de um planejamento de suas ações, o Pedagogo junto com o corpo docente 

pode estabelecer momentos de reflexão sobre o assunto, considerando antes vários aspectos 

como sugere Franco (2003, p. 169-173): qual a concepção de disciplina dos professores; a 

relação professor-aluno e sua proposta de trabalho em sala de aula. A partir da concepção de 

disciplina que o professor possui se desencadearão suas ações em sala de aula. Atitudes como 
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autoritarismo e liberalidade devem ser questionadas e analisadas. A falta de planejamento, de 

conhecimento amplo sobre o conteúdo ministrado e de metodologias adequadas podem 

ocasionar a indisciplina na sala. 18 Como mencionado por Franco (2003), o Pedagogo pode 

proporcionar um trabalho, junto aos professores, como por exemplo:  

Momentos de estudo de textos de autores que discutam a problemática da indisciplina 

na escola, práticas pedagógicas, adolescência, etc. É de fundamental importância que as 

reflexões sejam pautadas em estudos, procurando superar o senso comum, os “chavões e a visão 

estereotipada comum entre o corpo docente acerca dos temas acima citados; Momentos de 

análise e reflexão de situações concretas, vivenciadas pelos professores em sala de aula, 

procurando buscar alternativas para a intermediação de situações de conflito, bem como de 

propostas e de posturas e ações em grupo, tendo como referência os estudos dos textos 

trabalhados anteriormente; Troca de experiências bem-sucedidas em situações de 

relacionamento interpessoal em sala de aula, como também de propostas didáticas adequadas 

às diferentes faixas etárias e conteúdos. (FRANCO, 2003, p. 174).  

Consideramos, como essencial a atuação do Pedagogo junto ao corpo docente na 

tentativa de superação desse embate. Embora, hoje, este profissional esteja se sentindo 

desvalorizado dentro da escola, sua atuação é de extrema importância, pois, como coloca, 

sabiamente, Saviani (1985, p. 27) o Pedagogo é “aquele que possibilita o acesso à cultura, 

organizando o processo de formação cultural. É, pois, aquele que domina as formas, os 

procedimentos, os métodos através dos quais se chega ao domínio do patrimônio cultural 

acumulado pela humanidade”.  

Além disso, a valorização do Pedagogo e sua atuação podem e devem ser concretizadas 

dentro da escola, onde este profissional por meio de um Plano de Ação bem elaborado e em 

consonância com o Projeto Político Pedagógico da escola, que não fique somente no papel, 

pode trazer contribuições valiosas para o bom andamento de qualquer estabelecimento de 

ensino que tenha claro seus verdadeiros objetivos educacionais e que não se deixe envolver 

pelos modismos das políticas educacionais que, na maioria das vezes, não passam de políticas 

de governo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Longe de querermos dar um receituário para a solução do problema da indisciplina em 

sala de aula, elencaremos algumas sugestões dadas por estudiosos da área, com a intenção de 

auxiliar os docentes no enfrentamento de tal problema. Como a sala de aula é o palco principal 

da incidência de indisciplina escolar o professor deve procurar sanar as divergências desde o 

início, para que não venha a se tornar um fator de “implicância” recíproca. Parece-nos 

fundamental encarar o problema de frente por ser do professor a responsabilidade pela sala de 

aula. Talvez a realidade vivida em sala, não seja a idealizada pelos docentes, no entanto, “só se 

pode transformar a realidade a partir do momento em que se assume a existente.” 

(VASCONCELLOS, 2006, p. 84).  

Apesar de termos claro que a situação do professor é extremamente difícil, o educador 

não pode deixar de ter claro o seu objetivo pedagógico e quais as regras que considera serem 

necessárias para conseguir alcançá-lo. Segundo Aquino (1998) “a disciplina escolar é um dos 

produtos ou efeitos do trabalho cotidiano de sala de aula.” Como é o professor que está em 

contato direto e cotidiano com os alunos, vêse a necessidade do mesmo conquistar o respeito e 

a confiança da turma, o que se dará a partir do momento em que se estabelecer a interação entre 

os mesmos, por meio do diálogo e respeito pelas opiniões, por mais diversas que possam 

parecer. Muitas vezes podem ser observadas situações onde professor e aluno se enfrentam 

como se estivessem disputando o poder pelo espaço ocupado. O professor não pode, em 

hipótese alguma, permitir esse tipo de atitude em sala de aula correndo o risco de desencadear 

um problema seriíssimo para ambas as partes, pois a “busca do clima ético, de respeito em sala 

de aula tem a ver com a construção da cidadania, com o direito à diferença, com o direito a ter 

sua palavra, a se expressar.” (VASCONCELLOS, 2006, p.93).  

 O aluno não precisa gostar do professor, mas ele deve respeitá-lo e vice versa. Além 

disso, o professor precisa estabelecer o que é disciplina para ele, o que varia muito de pessoa 

para pessoa e de acordo com a sua formação acadêmica. Se ser disciplinado é ser somente 

obediente, calado, submisso, esse conceito precisa ser revisto e reconsiderado, pois disciplina é 

muito mais do que isso: é participação, inquietação, reconstrução de conceitos e 

comportamentos. É muito importante que o professor faça uma análise da indisciplina em suas 

aulas, pois o mesmo aluno que muitas vezes se mostra indisciplinado com um professor pode 

não agir da mesma forma com outro. Cabe uma reflexão, portanto, de seu trabalho docente, da 

maneira como está conduzindo sua aula e do significado dado aos conteúdos trabalhados. 

Procurar saídas dentro da sala de aula, antes de fazer encaminhamentos, também deve ser levado 
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em conta, pois pode transparecer ao aluno a sua falta de autoridade e competência colocando 

em xeque o papel do professor. E para muitos alunos a alternativa de ser ”mandado” para fora 

da sala é visto, algumas vezes, como um privilégio dado a sua falta de interesse em participar 

da aula de determinado professor. Porém, infelizmente, em alguns casos extremos são 

necessárias as aplicações de sanções contra atos indisciplinados mais graves. Cabe à direção, 

professores, pedagogos, juntamente com os órgãos colegiados da escola, baseados no Estatuto 

da Criança e do Adolescente e também com a participação dos alunos, por meio de grêmios e 

representantes de classe pensarem a escola como um todo e elaborar, conjuntamente, quais os 

procedimentos legais e adequados aos comportamentos que extrapolem o respeito à cidadania.  

 Por meio da participação efetiva de toda a comunidade escolar, a escola, que é o lugar 

onde se inicia a formação do cidadão, pode estabelecer critérios para uma relação saudável onde 

respeito, civilidade, participação, autonomia e democracia passem realmente a ter significado e 

ser efetivada fora dela. Tomemos por base a definição dada por Vasconcellos (2002, p. 74) ao 

que deveria ser cidadão “aquele que participa ativamente, que decide os destinos da Polis, que 

não espera ser chamado, que se engaja na luta de autodeterminação pessoal e social. Durante as 

discussões, que foram muito produtivas, pudemos observar que, principalmente, a questão da 

indisciplina escolar realmente é uma das principais preocupações dos integrantes do grupo, que 

a todo o momento colocaram a dificuldade de conseguir fazer com que os alunos participem da 

aula e tenham interesse pelos estudos. Vários fatores foram apontados pelos educadores como 

possíveis causadores da indisciplina escolar, dentre eles destacamos: a má formação acadêmica 

de alguns professores, a falta de participação da família na vida escolar dos filhos, sala de aula 

numerosa, falta de estrutura física das escolas, cursos de formação continuada sem 

planejamento e continuidade, o meio social dos alunos, a contratação de professores durante o 

andamento das atividades escolares, para substituírem professores efetivos que se afastam por 

motivos de saúde, licença especial, aposentadoria e quando ingressam na escola, além de 

enfrentarem a resistência dos alunos pela substituição ainda demonstram dificuldade para 

entender o funcionamento da escola e seu Projeto Político Pedagógico, causando certo 

transtorno no andamento da escola. Todavia, reconhecer e identificar os problemas por si só é 

muito pouco. A partir da identificação da existência dos problemas é necessária a 

conscientização da necessidade de mudança e mudança requer comprometimento, dedicação, 

mas principalmente estudo e pesquisa.  

 Como se pode observar pelo que foi elencado, a realidade vivida em uma escola hoje 

merece momentos de muita reflexão e estudo, não apenas por parte da comunidade escolar, 

propriamente dita, mas de toda sociedade. Embora esteja claro que a escola não é a redentora 

da humanidade, muito se espera dela. É na escola que se reúne o maior número de crianças, 
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jovens adolescentes e onde os mesmos passam uma boa parte de sua vida. Essas escolas públicas 

e particulares deveriam atender de maneiras eficientes e produtivas alunos provenientes das 

classes sociais independentemente. A boa escola envolve ensino e aprendizagem, não basta 

termos números mostrando que hoje temos a maioria dos alunos dentro das salas de aula. 

Qualidade em educação deve vislumbrar “a proporção de seus alunos que ela consegue levar a 

se apropriar do saber produzido historicamente ou, melhor ainda, supõe considerar que só há 

ensino quando há aprendizagem” (PARO, 1998). Em suma, pudemos observar que há grande 

preocupação por parte dos professores sobre as questões políticas que envolvem a escola dos 

dias atuais e constatamos ser necessário nos aprofundarmos em conhecimentos teóricos e 

pesquisa sem os quais a compreensão sobre a realidade vivida se tornará cada vez mais difícil 

e a necessária tomada de decisões mais distante. É preciso superar o “achismo” e possíveis 

visões preconceituosas que ainda povoam o imaginário dos envolvidos no processo educativo 

para que se consiga a mudança necessária relacionada à indisciplina escolar, além de outros 

problemas pedagógicos e administrativos. É certo que só o envolvimento e o comprometimento 

dos profissionais da educação é muito pouco para conseguirmos superar os efeitos da 

indisciplina, já que a escola reflete os problemas sociais e estruturais de nossa sociedade. 

Contudo, não podemos perder de vista o objetivo principal da educação e recuperar a sua 

importância na formação de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade, na escola e na 

família.  
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RESUMO 

O diagnóstico na psicopedagogia é de extrema importância, para que se possa fazer a 

intervenção adequada, entretanto precisa-se sempre considerar que não cabe ao profissional que 

faz essa ação rotular o paciente mas, a partir de técnicas apropriadas fazer o atendimento de 

forma eficaz, buscando a autonomia daquele que os procura. Entretanto com o surgimento de 

novos transtornos e o aumento de casos no Brasil cabe aos psicopedagogos cada vez mais 

procurar caminhos diferenciais para localizar o mais ágil possível essas patologias, a fim de 

iniciar o tratamento e recuperação o mais rápido possível. 

Palavras chave: Diagnóstico. Psicopedagogia. Diferencial. Transtornos. Autonomia 

ABSTRACT 

The diagnosis in psychopedagogy is extremely important, so that the appropriate intervention 

can be done, however, it is always necessary to consider that it is not up to the professional who 

does this action to label the patient, but using appropriate techniques to provide care effectively 

seeking the autonomy of those who seek them. However, with the emergence of new disorders 

and the increase in cases in Brazil, it is up to psychopedagogists to increasingly look for 

different ways to locate these pathologies as quickly as possible in order to start treatment and 

recovery as soon as possible. 

Keywords: Diagnosis. Psychopedagogy. Different. Disorders. Autonomy. 

 

INTRODUÇÃO 

A psicopedagogia desde seu início busca compreender os transtornos físicos ou mentais 

que impactam diretamente na aprendizagem de seus pacientes, independentemente da idade, 

raça, origem e local onde é necessária essa intervenção, seja na escola (institucional/empresa) 

de modo a atingir pequenos grupos e ou individual com atendimento mais exclusivo (clínica) 

ou a atendimento a pessoas internadas (clínica ou hospitalar). Entretanto, ainda há preconceito 

quanto ao diagnóstico psicopedagógico pois existem conflitos no que tangem outras áreas do 

conhecimento, ou seja, a neurologia, a medicina, a psicologia pensam, de algum modo que 

haverá uma invasão de área ou até mesmo perda de pacientes o que interfere na função lucro. 
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Logo, através de uma pesquisa qualitativa ver-se-á nesse artigo o quão importante é um 

diagnóstico psicopedagógico, o alto nível de competência que a formação proporciona e que a 

incumbência de um diagnóstico é extremamente importante para o tratamento efetivo do 

paciente, evidentemente dentro do campo de atuação do psicopedagogo. Conforme Moraes 

(2010 p.2) a psicopedagogia trata com questões de aprendizagem, seja ao nível normal (aluno, 

suporte) ou patológico (transtornos físicos ou mentais) considerando todas as demais relações 

da pessoa, família, trabalho ou escola, sociedade, entre outros.    

Ainda conforme a autora o início da atuação deste profissional se dá em relação ao 

diagnóstico e o tratamento, ou seja, é impossível tratar ou intervir sem realizar uma avaliação e 

identificar o problema que está interferindo na qualidade de vida, aprendizado, socialização 

desse paciente. Em sua maioria os responsáveis por crianças e adolescentes que buscam esse 

atendimento, geralmente por dificuldades na escola através de encaminhamentos da escola, não 

significando que adultos de todas as idades não possam se beneficiar dessa prestação de serviço. 

A pedagogia hoje, através de desenvolvimento de projetos é utilizado em recursos humanos de 

empresas, hospitais, gestão e logo, a psicopedagogia pode ser extremamente relevante também 

para essas intervenções, implicando isso que o diagnóstico diferencial na função raiz da 

psicopedagogia deve ser feita, sem qualquer restrição dentro de seu campo de atuação. Na 

primeira seção é possível percorrer o caminho realizado até o descobrimento da patologia, se 

houver, as etapas do acompanhamento psicopedagógico e as relações existentes desde o 

acolhimento do paciente. Em seção próxima pode ser verificada algumas técnicas diferenciadas 

para a descoberta de informações referentes ao paciente que certamente influenciam 

significativamente, através do uso de microexpressões e linguagem corporal. No terceiro tópico 

é possível verificar alguns dos principais transtornos localizados e diagnosticados pelo 

psicopedagogo e uma construção sobre a sintomática desses transtornos. Na última seção é 

discorrido sobre a importância do diagnóstico diferencial no que tange o início do tratamento e 

a intervenção precoce que tem relação direta com a recuperação do paciente. 

  

FUNDAMENTOS DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL PSICOPEDAGÓGICO - 

Caminho a ser percorrido 

 Ao tratar-se de diagnóstico diferencial busca-se desenvolver ou aprimorar novas formas 

de descobrir em que quadro físico ou mental o paciente está inserido para o devido tratamento. 

Entretanto não se pode desvencilhar das formas já atuantes e funcionais que vêm sendo 

aplicadas então, discorre-se nessa seção as etapas psicopedagógicas que são atualmente 

utilizadas para o processo de diagnose das crianças e adultos que buscam desse serviço.  
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A primeira etapa do processo psicopedagógico parte da premissa da busca do 

profissional por parte do paciente ou responsável. Isso significa que existe alguma alteração 

naquele indivíduo a ponto de buscar ajuda, de modo que esteja sendo afligido na esfera social, 

motora, cognitiva, psicológica, motora, entre outras. 

Após acolhimento é feito a ficha de anamnese e verificado a demanda e consultada a 

queixa, além da leitura do relatório da empresa ou escola, caso tenha. Esse documento, além de 

informações pessoais do paciente, possui vários dados institucionais, sociais e comportamentais 

que precisam ser minuciosamente observados pelo profissional. Só a critério de especificação 

ao destrinchar a palavra psicopedagogia tem-se (psico – relacionado a psique, psicológico e 

pedagogia – técnica de estudo, envolve didática, método, aprendizagem) logo, qualquer 

alteração nesse âmbito, é de competência do psicopedagogo(a). 

Conforme Coll, Marquesi e Palácios (2007 p. 278 a 280) a coleta de dados, informações 

para verificação de disfunções neurológicas, que atingem em várias orbitas do indivíduo que 

apresentam disfunções ou dificuldades pessoais e ponderar decisões para avanço daquele que 

busca essa demanda de atendimento. 

Importante relatar que durante esse processo pode haver uma resistência da família, em 

primeira esfera porque o psicopedagogo é alguém de fora daquele convívio social que pode até 

ser considerado como um invasor. Segundo ponto é que, muitas vezes, os responsáveis 

realmente cometem enganos durante a criação, o que gera um sentimento de culpa e vergonha, 

propondo como mecanismo de defesa a negação ou a substituição do fato real por uma pseudo 

verdade. 

Além de todas essas relações ainda na entrevista pode infelizmente ter ocorrido abusos, 

assédio físico, moral por vezes dos próprios familiares e que evidentemente não serão revelados 

em uma consulta preliminar pois trata-se de crime o que caberia ao profissional em seu âmbito 

ético fazer a denúncia formal aos órgãos competentes. Desse modo, muitas variantes já se fazem 

presentes já na esfera preliminar da busca pelo profissional, antes mesmo da avaliação de fato 

iniciar. 

O psicopedagogo deverá deixá-los à vontade para que todos se sintam com 
liberdade de expor seus pensamentos e sentimentos sobre a criança para que 

possam compreender os pontos nevrálgicos ligados à aprendizagem (Weiss 

1992 p.62) 

 

Evidentemente essa aplicação não se dá somente a criança já que adultos também podem 

ser acometidos, mesmo tardiamente, por vários motivos, desde acidentes, traumas emocionais 

entre outros. Um método diferencial que pode muito ser aplicado nesse contato da entrevista 

preliminar, no caso de o especialista estar com alguma desconfiança no supracitado pode-se 
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utilizar de ferramentas como leitura de linguagem corporal e microexpressões faciais como 

tratar-se-á adiante deste artigo. 

Seguindo as etapas inicia-se a avaliação psicopedagógica, onde será de fato conhecido 

o que tem causado essas alterações no paciente onde é visto aspectos emocionais, socioculturais, 

a análise da família, da escola, dos docentes ou gestores escolares e empresariais envolvidos, 

da linguagem, visão, audição, aspectos cognitivos, sociais, estima do paciente, aspectos físicos 

entre outras variantes necessárias para um diagnóstico preciso. 

Isso significa na prática algumas fundamentações, sendo-as: 

1- Não significa que todos os clientes possuem neuropatologias 

2- Existem doenças que são psicológicas, ou seja, partem do convívio, então não são 

visíveis a primeira impressão, principalmente em sua casualidade e precisa haver um processo 

transferencial entre profissional e paciente para descobrir o ocorrido. 

3- É preciso por parte do psicopedagogo ir aos locais frequentados pelo paciente, conversar 

com pessoas, para entender a realidade deste o que também pode auxiliar no processo de 

transferência do indivíduo que vê nessa atitude interesse pelo caso o que pode leva-lo a se ajudar 

no tratamento (no caso dos responsáveis por crianças e adolescentes interesse pelo caso dos 

filhos(as)). 

4- Ferramentas de análise comportamental são de extrema eficácia na descoberta de 

distúrbios causados por meio social tanto durante a entrevista preliminar, quanto na anamnese 

ou ainda durante as avaliações e entrevistas com paciente, adulto ou infantil 

(...) tem o recurso de utilizar táticas que instiguem o paciente a refletir como é o caso de 

formular perguntas que sejam de natureza instigativas-reflexivas... (Zimerman 2008 

p.50). 

 

Ainda ao tratar-se das avaliações é nessa etapa em que são feitos os testes como o 

E.O.C.A  de nível pedagógico para aferir o nível idade/ano do estudante ou funcionário, HTP 

(house, tree, person) como um teste de desenho para verificação de personalidade, CAT, teste 

de Bender, exames psicomotores, provas operatórias, entre outros. 

 

As provas operatórias têm como objetivo principal determinar o grau de aquisição de 

algumas noções chaves do desenvolvimento cognitivo determinando o nível de 

pensamento alcançado pela criança. (Weiss 1992 p. 106). 

   

Após percorrer esse caminho chega-se ao diagnóstico que conforme Moraes Apud 

Fernandez (1991) é a base para que o psicopedagogo faça a intervenção de maneira correta e de 

o encaminhamento necessário. Isso indica que para um atendimento de qualidade torna-se 

necessário um acompanhamento multidisciplinar. De modo algum trata-se esses casos por um 
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ponto de vista somente, sendo necessário um diálogo constante com fonoaudiólogos, 

psicólogos, psicanalistas, neurologistas, professores, gestores de empresas, sempre buscando 

todos os mecanismos para se atingir um diagnóstico preciso para um tratamento eficaz. Logo, 

diagnosticar se refere diretamente a encontrar anormalidades, divergências em relação aos 

demais e buscar sua casualidade, seja genética, traumática, neonato, neurológica, social entre 

outras variáveis possíveis causadoras desses transtornos, síndromes, psicopatologias ou 

neuropatologias. 

 Ainda conforme Moraes (2010 p.6) as ações do paciente, reações às interações do 

psicopedagogo são importantes para desvendar os sintomas e o desenvolvimento do olhar e da 

leitura do especialista que faz a análise consciente, inconsciente, gestual e demais leituras 

possíveis para realizar um diagnóstico tendo em vista muito mais que dados precisos e reais 

relatados por todos os envolvidos e os testes realizados. 

 Logo, a partir dessas estruturas é possível verificar as etapas pelas quais àqueles que 

buscam um atendimento psicopedagógico passa, desde seu acolhimento até a intervenção pós 

diagnose, a importância e andamento de cada etapa e como deve ser compreendido o processo 

de avaliação do paciente. Entretanto, existem outras ferramentas que podem ser utilizadas para 

agilizar o processo de descoberta do transtorno que acomete o indivíduo não desprezando as já 

existentes, estas adicionais cuja menção dá-se na seção seguinte. 

 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: Teoria, métodos e ferramentas 

O processo de diagnóstico psicopedagógico é um tema deveras delicado, já que se trata 

primeiramente de vida e saúde então quanto mais precoce e eficaz esse processo, mas efetivo e 

possível a remissão ou diminuição dos sintomas no indivíduo. Então outras ferramentas que 

possam contribuir para agilizar essa demanda, desde que seja feita de forma responsável é 

válida. Nesse tópico é sugerida duas novas ferramentas para auxiliar no processo de entrevista 

dos pais e/ou paciente para que brevemente possa ser sabido as necessidades para iniciar o 

processo de tratamento e intervenção. 

Conforme Pinheiro, Marques e Leite (2018 p.15) Apud CID 10 (2006) os transtornos de 

desenvolvimento são disfunções que podem acometer o indivíduo de modo a afetar habilidades 

isolada ou combinadamente como funções comportamentais, físicas, visuais, também chamada 

de combinação mista. Ainda 

 

...são condições do neurodesenvolvimento, classificadas como Transtornos 

Específicos da Aprendizagem e definidos pela presença de comprometimentos 

que afetam a aprendizagem e uso das habilidades escolares. (Pinheiro, Marques 
& Leite 2018, p. 16 apud DSM V 2015). 
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São essas patologias que, em conjunto com demais profissionais da área da saúde busca-

se identificar e atualmente com a agitação, a velocidade em que os docentes, líderes de 

empresas, responsáveis e pacientes querem descobrir e tratar o problema de que são acometidos 

e interrompidos de suas funções habituais em decorrência desses transtornos. Por isso a extrema 

importância de um diagnóstico preciso, rápido e diferencial no que tange às estratégias eficazes 

da descoberta da desordem a que esse paciente está submetido. 

Os sintomas mais frequentes são a dificuldade de leitura, interpretação, cálculos, 

questões referentes ao convívio social, comportamento, dificuldades de coordenação entre 

outras que afetam o indivíduo na realização de suas atividades cotidianas. 

Conforme DSM V (2015) um diagnóstico se aplica a situação atual do paciente, 

sintomas anteriores não remidos satisfatoriamente ou ainda com sintomática em andamento e 

verificam intensidade, frequência e quantidade. Isso indica que para os psicopedagogos a 

compreensão do transtorno em sua completude faz toda a diferença para o trabalho, já que a 

agilidade do processo de diagnóstico interfere positivamente no início do tratamento, 

intervenção e acompanhamento psicopedagógico. 

Ao referir-se a diagnóstico diferencial indica que algo que geralmente não é percebido, 

notado começa a ser tornado relevante, sintomas que parecer não ser nada, ou “normal” do 

paciente começa a fazer sentido, a ligar insights sobre o transtorno cujo qual o indivíduo foi 

acometido. Isso implica diretamente nas ferramentas que podem ser usadas a fim de acelerar 

esse processo, sem obviamente, deixar de lado a qualidade e direcionamento adequado ao que 

é observado anterior ao diagnóstico. 

O que se propõe é efetivar novos mecanismos para conseguir um diagnóstico cada vez 

mais preciso, menos suscetível a erros e que considera questões antes não consideradas, ainda 

mais que entre os profissionais da psicopedagogia, nem tudo o que é apresentado pelos que 

rodeiam o paciente é o que acontece, já que existe uma predisposição a esconder os fatos. 

Além dos métodos comumente utilizados para diagnosticar refere-se estudos sobre as 

microexpressões faciais e linguagem corporal para auxiliar nesse processo, como uma 

ferramenta anteriormente usada somente para detectar mentiras em criminosos, acordos 

nupciais e outras relações empresariais. Além disso, é sabido que nosso corpo se comunica, 

inconscientemente, logo, aquele que diz com o corpo, relata mais do que desejaria. 

Além disso essa ferramenta pode ser muito bem aproveitada nas entrevistas com os 

chefes de setor, professores, alunos, responsáveis, colaboradores das empresas ou qualquer 

pessoa que precise de uma avaliação. Isso não significa que vai-se estampar um rótulo de 

mentiroso, ou apontar na “cara” do paciente, pais, entre outros que estão escondendo algo, ou 

sentindo algo diferente do que verbalizam, mas o psicopedagogo pode se apropriar desses 
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conhecimentos para “ler nas entrelinhas” do que está sendo falado e do que se compreende 

através da leitura desses sinais. 

 

O que denominei microexpressões — movimentos faciais muito rápidos, que 

duram menos de um quinto de segundo — são fonte importante de 

escapamento, revelando uma emoção que a pessoa está tentando ocultar. Uma 
expressão falsa pode ser denunciada de diversas maneiras: (Ekman 2011 p.32). 

 

 

Pode-se utilizar um exemplo hipotético para poder verificar a funcionalidade dessa 

ferramenta: Imagina-se uma entrevista com os pais de um paciente que procura um atendimento. 

Durante esse processo o especialista infere o responsável sobre um abuso, investigando se 

ocorreu, se foi cometido por alguém próximo, algum parente ou até mesmo a inexistência desse 

acontecimento. Após o questionamento o pai desse estudante demonstra um aumento da 

respiração e um suspiro rápido, mesmo que contido. Conforme Well e Towpakon (2015 p.14) 

esse aumento indica tensão e emoções fortes e o suspiro pode ser atribuído a ansiedade ou 

angústia o que pode indicar ao psicopedagogo que, ou aquele que está sendo entrevistado 

cometeu algum ato nesse sentido, ou tem ciência do fato ocorrido, mesmo que não tenha sido 

cometido por familiar. Essa relação pode transmitir ao profissional que aquele assunto não pode 

ser deixado de lado, precisa ser investigado com mais cuidado. Evidente que dois sinais não 

verbais não são suficientes mas transmite uma ideia de quão útil pode ser esses conhecimentos 

para o profissional de educação e psicologia, ainda mais ao psicopedagogo que , em sua maioria 

lida com a fase mais frágil da vida, as crianças, mas quão logo um diagnóstico rápido e preciso  

é realizado pode salvar a vida desse paciente, de modo que o profissional tome as medidas 

cabíveis. 

Em relação às microexpressões pode-se usar o mesmo exemplo acima, mas muda-se a 

reação. Cogita-se a mesma inferência com os pais que após a pergunta arqueiam as sobrancelhas 

que, ainda segundo Well e Towpakon (2015 p. 21) demonstrando surpresa ou espanto o que 

pode indicar o fato de os responsáveis não saberem nada sobre o assunto ou ainda não terem 

essa informação porque a criança não contou. Ao interpretar este último sinal indica que nada 

no sentido de abuso ocorreu ou eles não sabem, excluindo ambos de um crime ou o paciente, 

no caso infantil não comentou a eles o que leva o psicopedagogo novamente a importância da 

relação de transferência. 

Evidente que se for verificar todas as nuances por trás dessas análises um artigo não é 

suficiente para abarcar tamanha infinidade de conhecimento mas, com base nesses exemplos e 

fundamentos teóricos já é suficiente para verificar o quão eficiente pode ser essas ferramentas, 

não dispensando obviamente as demais que são de praxe ao trabalho psicopedagógico. 
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Então, através do elencado nessa seção é possível verificar que as microexpressões e a 

linguagem corporal podem ser usadas como apoio diagnóstico, para identificar as causas e atuar 

pontualmente na resolução do quadro clínico além de verificar dois exemplos de atuação 

eficazes no processo diagnóstico em prol da agilidade e eficácia do processo de avaliação. Em 

próxima seção menciona-se alguns transtornos mais encontrados atualmente e que podem tem 

contribuição diagnóstica das ferramentas abarcadas na seção dois para fins de funcionalidade e 

aplicação da técnica. 

 

ALGUNS TRANSTORNOS ABARCADOS PELA PSICOPEDAGOGIA 

 

Após verificação de novas ferramentas diagnósticas que podem ser utilizadas a favor do 

paciente que busca atendimento psicopedagógico na seção anterior, neste ponto trabalha-se com 

o TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade) e o TEA ( Transtorno Específico 

da Aprendizagem) e a dislexia, por serem neuropatologias recorrentes na esfera psicológica e 

educacional e que, podem através de outros mecanismos já citados neste ter um apoio 

diagnóstico a fim de iniciar precocemente a intervenção psicopedagógica. 

É importante mencionar que, se os transtornos são diagnosticados pela psicopedagogia, 

precisa-se conhecer ao menos alguns destes neste referido artigo com algumas observações. 

Evidente que mais uma vez para explicitar como se deve a infinidade de transtornos existentes 

um artigo torna-se insuficiente, mas, a critério de conhecimento informa-se neste alguns dos 

mais recorrentes com as devidas classificações que se seguem. 

Um dos transtornos mais recorrentes na atualidade é o chamado TDAH transtorno de 

déficit de atenção e hiperatividade que conforme identificação do DSM-V(2015) (90.8 – 

especificado e 90.9 – não especificado) sob códigos F 90.0 (combinada), F90.1 (predominância 

de desatenção) e F 90.2 (predominância de hiperatividade/impulsividade) que se segue com os 

seguintes critérios diagnósticos desde que por prevalência de seis meses ou mais sendo que para 

alcançar o diagnóstico deve haver ao menos cinco dos sintomas abaixo apresentados: 

1- Não presta atenção aos detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares ou 

trabalho; 

2- Dificuldade em manter atenção nas tarefas; 

3- Parece estar com a cabeça longe, mesmo quando não há nada que possa distrair e 

frequentemente parece não escutar; 

4- Geralmente não consegue seguir instruções até o fim, seja no trabalho ou na escola; 

5- Possui dificuldade em organizar tarefas e atividades; 

6- Não gosta de se envolver em atividades que exigem demasiado esforço mental 
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7- Frequentemente, perde objetos escolares ou de trabalho 

8- É facilmente distraído por meios externos; 

9- Geralmente esquece de compromissos cotidianos. 

Outro transtorno recorrente e muito apresentado nas instituições de ensino é o TEA, 

Transtorno Específico da Aprendizagem (F 81.0 dislexia, F 81.81 prejuízo na expressão escrita. 

F 81.2, com prejuízo na matemática). 

Segue abaixo os sintomas aparentes nos pacientes que apresentam esse transtorno, 

lembrando-se que um dos sintomas precisa ter intercorrência de no mínimo seis meses oferecido 

suporte necessário no ambiente onde o indivíduo atual (criança/adulto) no âmbito da 

aprendizagem ou uso dos conhecimentos obtidos na vida acadêmica. 

1- Leitura imprecisa ou lenta com esforço; 

2- Dificuldade na compreensão do sentido do texto 

3- Dificuldade na escrita ortográfica 

4- Dificuldade na produção de texto quanto a pontuação e gramática; 

5- Dificuldade para dominar os números, cálculos e senso numérico 

6- Dificuldade no raciocínio. 

Quanto à dislexia, ainda conforme DSM-V trata-se de termo usado como referência a 

problemas no reconhecimento das palavras, decodificação e ortografia, podendo ter como 

acréscimo dificuldade no raciocínio matemático ou interpretação de texto. 

Logo é possível verificar a importância e preciosidade do trabalho psicopedagógico só 

ao olharmos alguns dos transtornos existentes, como exemplos supracitados cujos quais são 

passiveis de diagnose a partir das ferramentas vislumbradas na seção 3.2 sendo que, desse modo 

podem ser tratadas agilmente. Em seção próxima vê-se quais são as decorrências do diagnóstico 

realizado de modo rápido e eficaz para o tratamento do paciente mencionando as benesses que 

esse processo, feito de modo correto contribui para a qualidade de vida do paciente. 

 

A IMPOPRTÂNCIA DO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL PELO PSICOPEDAGOGO 

 

  Após a obtenção das principais estruturas das neuropatologias apresentadas na seção 

anterior busca-se relatar neste ponto os principais favorecimentos do diagnóstico diferencial 

pelo psicopedagogo, já que este necessita utilizar de estratégias que favoreçam o paciente e que 

precisa ser realizado de modo ágil, para que o mesmo possa se recuperar no que tange seus 

aspectos físicos, sociais, psicológicos, motores entre outros e para tal, faz-se necessário o 
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acompanhamento multidisciplinar. Nesta última seção menciona-se o quão importante pode ser 

o uso das ferramentas tratadas na seção dois na construção do diagnóstico diferencial para 

tratamento e possibilidade de melhora de vida do paciente.   

 Sabe-se que a descoberta de um transtorno de maneira rápida e precisa, interfere 

grandemente na recuperação do paciente já que, quanto antes o distúrbio ou doença for 

descoberto, mas agilmente pode-se iniciar o tratamento e a intervenção psicopedagógica. Isso 

implica na recuperação motora, cerebral, nas atividades de envolvimento social entre outras que 

podem ser trabalhadas por psicopedagogos ou que necessitam de diagnostico deste profissional 

para encaminhamento interdisciplinar. 

Uma criança por exemplo com TDAH (transtorno de déficit de atenção e hiperatividade) 

com um diagnóstico precoce e conhecida as causas, pode ser trabalhado de modo a amenizar a 

sintomática e acompanhar os estudos ou trabalhos normalmente caso que, caso fosse tardio pode 

custar um ano letivo ou um emprego (caso adulto). Além disso através desse trabalho, realizado 

de maneira correta, o professor, gestor ou líder empresarial consegue compreender como 

alcançar o indivíduo de modo a fazer as intervenções e contatos necessários além de 

compreender de modo mais particular e individual as necessidades deste avaliado. 

Conforme Lopez (1984 p.1) o diagnóstico se refere a conhecer, de modo técnico 

determinado material, avaliando características e relacionando com conhecimentos, tabelas e 

padrões estabelecidos em cada área de atuação. Ainda, 

 

Na prática do psicodiagnóstico, o objetivo é organizar os elementos presentes 

nos estudos psicológicos, de forma a obter uma compreensão do cliente afim 

de ajudá-lo. (Lopez 1984 p.11). 

 

Essa aplicação também é de uso e atribuição do psicopedagogo na esfera em que esse 

transtorno, deficiência ou alguma alteração interfere na questão da aprendizagem ou das 

práticas diárias, o que quer dizer que auxiliar esse paciente nos compete dentro de nossa atuação 

sem, evidentemente, desconsiderar a relevância dos outros profissionais de saúde, educacionais 

e empresariais envolvidos no processo de determinado indivíduo. 

Essa observação ainda remete ao desejo do cliente que quer estar bem, possuir uma 

qualidade de vida. Se uma criança poder brincar, estudar, aprender, ser “igual” aos colegas, 

poder se relacionar; quanto aos pais poderem ver a felicidade dos filhos, vê-los se desenvolver, 

poder agir livremente como estudante e crianças; para os docentes e gestores escolares poderem 

desempenhar sua função de maneira a proporcionar o ensino aprendizagem a esse aluno e em 

relação aos adultos, a compensação em ver que consegue trabalhar, que não é impossibilitado; 

quanto aos gestores empresariais observarem que a partir do diagnóstico e da intervenção ser 
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possível que esse colaborador desempenhe sua função da melhor forma, sendo eficaz em suas 

atribuições em prol da empresa. No caso de um diagnóstico tardio ou inadequado  

 

aumenta a probabilidade do fracasso em desenvolver relacionamentos com 

seus pares e a tentativa espontânea de compartilhar prazer, interesses ou 

realizações com outras pessoas, ou seja, ela terá ainda mais prejuízo e 
dificuldades na sua vida social;(Pessim, Fonseca, 2014 p.4). 

 

Logo, esse diagnóstico diferencial é imprescindível para a qualidade de vida do paciente, 

tanto na esfera cognitiva, motora quanto na social sendo então válida todas as ferramentas 

existentes e possíveis para que seja identificadas as alterações e devidamente tratadas o quanto 

antes pois possibilita ao tratado a reintegração social, a retomada da auto estima na realização 

das atividades, a motivação na esfera cognitiva entre outras benesses necessárias a todos os 

indivíduos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na primeira seção deste artigo é possível verificar a construção dada desde a recepção 

do paciente psicopedagógico e de que forma este é recebido, além das etapas até o processo de 

intervenção. Através deste é plausível reforçar o quão importante e cuidadoso precisa ser esse 

trabalho para ser efetivada, de fato uma intervenção que faça a diferença na vida do indivíduo. 

Em seção seguinte, pôde-se verificar algumas das principais ferramentas 

psicopedagógicas são utilizadas para essa condução diagnóstica e sugerido duas outras, sendo-

as microexpressões faciais e linguagem corporal onde através de exemplos práticos é possível 

verificar sua eficácia e suas contribuições para o diagnóstico diferencial, este que se refere a 

não somente novos modos de descobrir o que ocorre com o paciente, como também as variações 

psicopatológicas que podem acometer o indivíduo dependendo do transtorno analisado. 

Além de todas essas demandas torna-se possível através deste, compreender que faz 

parte da demanda da psicopedagogia o diagnóstico, referente aos distúrbios de aprendizagem e 

que não interfere nas outras especialidades, seja da saúde ou educação podendo-se trabalhar em 

conjunto para que aquele que busca essa demanda possa ser atendido com qualidade e respeito 

que precisa e merece. 

Ainda vale imensamente considerar as ferramentas da linguagem corporal e 

microexpressões faciais como facilitadores do processo diagnóstico como ferramentas 

auxiliares no que tangem a praticidade e a veracidade das informações que trazem, já que são 

instintivas e, dificilmente passíveis de manipulação. 
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Na seção três é possível verificar dois dos principais transtornos educacionais que 

podem impactar também no mundo do trabalho, cujos quais podem ser diagnosticados com o 

auxilio das ferramentas apontadas na seção anterior e que na atualidade são recorrentes também 

nas escolas e necessitam de uma atenção especial pois muitas vezes passam despercebidas 

pelos envolvidos no processo educacional e necessitam de um olhar especial por parte de todos 

os envolvidos no processo. (grifo meu). 

Na última parte consegue-se dimensionar a importância desse trabalho avaliativo para a 

conduta terapêutica do paciente acometido, seus reflexos e os benefícios que trás devido a 

possibilidade de agilizar a diagnose sem deixar a qualidade em evidência visando a qualidade 

de vida das crianças ou adultos que busca o serviço psicopedagógico. Logo é visível o impacto 

de uma avaliação bem feita e como este pode trazer qualidade de vida e autonomia àquele que 

é atendido.  

Através dessas pesquisas, análises e investigações ainda pode-se conclui que é de suma 

importância o envolvimento direto da psicopedagogia em qualquer esfera seja-as clínica, 

institucional e hospitalar no que tange a melhora dos pacientes que buscam essa demanda de 

serviço, seja escola, particular (paciente ou responsável), empresa e hospital através de 

encaminhamento médico ou correlatos e que outras ferramentas podem ser utilizadas para que 

o prognóstico seja mais eficaz, ágil, preciso e coerente. 

Ressalta-se ainda que não exime de responsabilidade o psicopedagogo de 

encaminhamentos a outros profissionais, mas também que este precisa sempre se atualizar no 

que se refere a estratégias diagnósticas. Isso indica que um atendimento de qualidade e agilidade 

dessa área de atuação pode mudar significativamente a vida do cliente e ainda conforme o caso 

reintegrá-lo às atividades cotidianas. Ainda é possível compreender o quão atualizado o 

especialista precisa estar para poder exercer de modo eficiente seus atendimentos, que cada vez 

mais as demandas exigem precisão e agilidade nos processos avaliativos, no enfrentamento das 

desordens, transtornos e síndromes para que a intervenção seja cada vez mais pontual e 

eficiente. 

Ainda procura-se através deste o incentivo a outras pesquisas nesse aspecto para que o 

trabalho psicopedagógico possa ser cada vez mais munido de ferramentas para a excelência do 

atendimento aos pacientes e espera-se de modo substancial que os estudos referentes a esse 

tema não sejam esgotados mas sim estimulados para fins de divulgação, referencial teórico e de 

trabalho além de aumentar a efetividade do trabalho do psicopedagogo.   

. 
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RESUMO   

O limitado e preocupante desconhecimento dos professores sobre a  neurofisiologia da 

aprendizagem e dos aspectos socioemocionais dos alunos  encontram-se entre os principais 

fracassos no binômio ensino-aprendizagem. A  definição do problema de investigação suscita 

várias questões, as quais  objetivam nortear a compreensão do objeto de pesquisa, dentre elas: 

Como as  neurociências podem contribuir para que o professor elabore e utilize estratégias  

metodológicas em sala de aula? Quais são as contribuições das neurociências  para o 

planejamento docente? Portanto, o presente estudo se alicerça na  pesquisa qualitativa para 

favorecer ações continuadas e sistêmicas de cunho  formativo com o escopo de subsidiar a 

organização do trabalho pedagógico num  contexto neurocientífico. Assim, o presente trabalho 

objetivou investigar as  contribuições das neurociências para a formação docente no 

planejamento de  intervenções das aprendizagens bem como trazer ao campo pedagógico as  

inovações na interface das diferenças de métodos, objetivos, níveis de  abordagem e linguagens.   

Palavras-chave: neurociências, socioemocional, docente.   

 

ABSTRACT   

The limited and worrying lack of knowledge of teachers about the  neurophysiology of learning 

and the socioemotional aspects of students are  among the main failures in the teaching-learning 

binomial. The definition of the  investigation problem raises several questions, which aim to 

guide the  understanding of the research object, among them: How can neurosciences  contribute 

for the teacher to elaborate and use methodological strategies in the  classroom? What are the 

contributions of neurosciences to teacher planning?  Therefore, this study is based on qualitative 

research to favor continuous and  systemic actions of a formative nature with the scope of 

subsidizing the  organization of pedagogical work in a neuroscientific context. Thus, the present  

work aimed to investigate the contributions of neurosciences to teacher education  in the 

planning of learning interventions, as well as to bring to the pedagogical  field innovations in 

the interface of differences in methods, objectives, levels of  approach and languages.   

Keywords: Neurosciences, socioemotional, pedagogical.  

 

RESUMEN   

El escaso y preocupante desconocimiento de los docentes sobre la  neurofisiología del 

aprendizaje y los aspectos socioemocionales de los  estudiantes se encuentran entre las 

principales fallas del binomio  enseñanzaaprendizaje. La definición del problema de 

investigación plantea  varias preguntas, que tienen como objetivo orientar la comprensión del 

objeto de  

investigación, entre ellas: ¿Cómo pueden contribuir las neurociencias a la  elaboración y uso 

del docente de estrategias metodológicas en el aula? ¿Cuáles  son las contribuciones de las 
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neurociencias a la planificación docente? Por tanto,  este estudio se basa en una investigación 

cualitativa para favorecer acciones  continuas y sistémicas de carácter formativo con el alcance 

de subsidiar la  organización del trabajo pedagógico en un contexto neurocientífico. Así, este  

estudio tuvo como objetivo investigar las contribuciones de las neurociencias a  la formación 

docente en la planificación de intervenciones de aprendizaje, así  como traer innovaciones al 

campo pedagógico en la interfaz de diferencias en  métodos, objetivos, niveles de enfoque y 

lenguajes.   

Palabras clave: Neurociencias, socioemocionales, pedagógico.   

  

 

INTRODUÇÃO   

 

O papel das emoções na subjetividade humana é referenciado desde a  antiguidade como 

elemento indissociável da cognição. As pesquisas em  Neurociências têm demonstrado como 

as emoções estão implicadas de forma  complexa com a cognição. As emoções gerenciam 

nossas ações e interferem  em nosso aprendizado. Izquierdo (2009) afirma que “somos o que 

lembramos,  somos aquilo que nosso cérebro faz de nós, somos aquilo que ele armazena em  

seu interior ao longo da vida”.   

Posteriormente, Izquierdo (2010) verificou que a memória é seletiva e  influenciada pela 

motivação e prazer sendo uma das características mais  valorizadas da espécie humana: a 

capacidade de raciocinar, portanto, a emoção  muitas vezes é percebida como uma “anestesia” 

da razão. Maturana (2001) já  afirmava que não há atividade humana que não esteja sustentada 

por alguma  emoção. Sendo assim, as emoções perpassam de plano essencialmente  biológico, 

para um plano de significado constituído pela cultura.   

A complexificação cerebral, ocorrida gradualmente, foi um processo  fundamental para 

a evolução da espécie humana. Essa tem um caráter dialético,  pois ao mesmo tempo em que a 

evolução do cérebro produziu o desenvolvimento  da cultura, esta estimulou lentamente o 

desenvolvimento do cérebro, facilitando  tanto a aptidão para aprendizagem quanto o 

desenvolvimento afetivo e cognitivo  (PÓVOA & CALLEGARO, 2005 apud MOURA, 2015).   

Segundo LeDoux, (2003), a integração de conteúdo emocional  relacionada aos 

processos cognitivos ocorre no complexo córtex órbito-frontal  (COF) e córtex pré-frontal 

(CPF) ventromedial. As impressões sensoriais  convergem, através do COF, para o CPF 

ventromedial, de onde a informação  sintetizada é levada às regiões do CPF dorsomedial e CPF 

ínfero-lateral.   

Aprendizagem é um processo que depende da memória e atenção  promovendo 

modificações duradouras incorporadas ao potencial  comportamental como resultado da 

experiência, enquanto a memória é definida como o registro da experiência que é subjacente à 

aprendizagem (LENT, 2010).  Defende-se a premissa de que o conhecimento docente na área 

das  Neurociências, em especial no que diz respeito à aprendizagem, pode contribuir  

positivamente para uma mediação eficaz do ensino. O professor, ao ter  conhecimento científico 
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na área, pode organizar estratégias metodológicas de  acordo com as demandas biopsicossociais 

desses estudantes. A pesquisa  aponta a reconfiguração nos conhecimentos dos docentes, 

principalmente na  identificação do funcionamento cerebral e, por isso, foram capazes de  

compreender e direcionar sua prática de acordo com sua performance.   

 

NEUROFISIOLOGIA DA APRENDIZAGEM   

 

Nos giros do lobo frontal inferior temos a área de Broca, que controla a  expressão da 

linguagem, o centro cortical da palavra falada. Nela, há um  conjunto de neurônios que regulam 

a expressão da nossa linguagem, tanto a  falada quanto a escrita. Outra área relacionada à 

linguagem, que fica próxima ao  final do sulco lateral, é a área de Wernicke, na qual acontece 

a percepção e a  compreensão da linguagem. Já na área de Broca, ocorre a expressão (LENT,  

2010).   

O córtex cerebral pode ser dividido em cinco principais partes ou lobos, de  acordo com 

os ossos com que estão em contato: occipital, parietal, temporal,  frontal e ínsula. A função do 

lobo occipital é processar as informações visuais. A  progressiva especialização da visão no 

curso da evolução dos vertebrados  trouxe recompensas surpreendentes cuja importância pode 

ser devidamente  certificada pelo fato de que cerca da metade do córtex cerebral humano está  

envolvido com a análise do mundo visual. Essa área possui cerca de 30  subregiões que são 

ainda mais especializadas em algum aspecto da experiência  visual, como no processamento de 

cores e formas (LENT, 2010).   

O lobo parietal é o responsável pelo pensamento abstrato e pelo  processamento de 

informações advindas de várias fontes, como os músculos, o  tato, a visão e a audição. O lobo 

frontal nos permite realizar ações motoras  simples, planejar objetivos, manter informações 

acessíveis na nossa mente, chamadas de memória de trabalho. No lobo frontal, há o córtex pré-

frontal, parte  muito importante do nosso cérebro, que está ligada ao controle motor. Caso ela  

seja lesionada, pode influenciar traços como nossa personalidade, valores  morais, empatia e 

bom senso (LENT, 2010; GAZZANIGA, 2007).   

O lobo temporal está envolvido com a audição e, também, com o sistema  límbico e, na 

parte posterior, acontece, ainda, a compreensão da linguagem  (LENT, 2010). A ínsula está 

localizada em uma dobra mais profunda de cada  hemisfério, sendo invisível por fora. Ela é o 

lobo profundo e primitivo, um dos  primeiros a ser formado no ser humano (GAZZANIGA , 

2007).   

  Nos giros do lobo frontal inferior temos a área de Broca, que controla a  expressão da 

linguagem, o centro cortical da palavra falada. Nela, há um  conjunto de neurônios que regulam 

a expressão da nossa linguagem, tanto a  falada quanto a escrita. Outra área relacionada à 

linguagem, que fica próxima ao  final do sulco lateral, é a área de Wernicke, na qual acontece 
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a percepção e a  compreensão da linguagem. Já na broca, ocorre a expressão. Esses processos  

acontecem em um único lado do encéfalo, sendo na maioria das pessoas no  hemisfério 

esquerdo, o que justifica esse lado ser chamado de lado dominante,  pois domina a linguagem. 

No hemisfério direito, essas áreas não correspondem  (LENT, 2010).   

Dentre os giros e sulcos do lobo temporal, há dois sulcos que separam  três giros: sulco 

temporal superior e sulco temporal inferior. No sulco temporal  superior, especificamente no 

giro temporal transverso anterior, fica o centro da  audição, onde são interpretados todos os 

estímulos auditivos captados na cóclea  que passam pelo trajeto da via auditiva e vão em direção 

aos neurônios. Na parte  inferior do cérebro há o giro occitotemporal medial que, na parte 

inferior, muda o  nome de giro para hipocampal, em que há o corpo amigdaloide e o hipocampo  

sendo responsável por consolidar a memória de curto prazo e, também, é a porta  de entrada 

para o sistema límbico, que elabora todas as emoções e os  comportamentos (BRANDÃO, 

2004).   

No processo de aprendizagem, o cérebro tem a função de perceber e  processar os 

estímulos externos em uma relação direta com o aprender. Nesse sentido, as Neurociências, 

têm muito a nos ensinar sobre como geramos nossos  comportamentos, colaborando para um 

novo tipo de autoconhecimento. E, ainda,  através dela, podemos conhecer as bases biológicas 

da percepção pessoal, da  cognição e do comportamento (GAZZANIGA, 2007).   

Para Kandel et al (2000), aprendizagem é o processo por meio do qual nós e  outros 

animais adquirimos conhecimento sobre o mundo e memória é a retenção  ou armazenamento 

desse conhecimento. É a primeira fase da memória que  prepara as informações sensoriais para 

serem posteriormente armazenadas no  cérebro.   

A definição de memória para Izquierdo (2004, p. 14) é “a aquisição,  conservação e 

evocação de informações.” De acordo com o autor, a aquisição  também recebe o nome de 

aprendizado e as memórias são adquiridas e  evocadas a partir de fortes componentes 

emocionais e sob intensa modulação  hormonal. Para que isso aconteça são necessários 

processos bioquímicos  realizados pelo nosso cérebro, a fim de fazer ou evocar memórias.   

Ainda conforme Izquierdo (2004), as memórias provêm de experiências  ou de insights, por 

isso, há um número indefinido de memórias. Elas podem ser  divididas em tipos de acordo com 

a duração e com a função. A memória de  trabalho, por exemplo, acontece nos neurônios do 

córtex pré-frontal. Um  segundo sistema de memória de trabalho acontece na amígdala e, em 

alguns  casos, o hipocampo também está envolvido.   

As memórias declarativas envolvem hipocampo, córtex parietal, entorrinal  e cingulado 

anterior e posterior. As memórias procedurais são processadas  inicialmente pelo hipocampo e, 

logo a seguir, passam a ser controladas pelo  núcleo caudado e suas conexões. As memórias de 
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curta e longa duração são  processadas por mecanismos bioquímicos das células do hipocampo, 

córtex  entorrinal e parietal (IZQUIERDO, 2004).   

A amígdala tem uma função importante para a memória, “pois modula as  memórias mais 

emocionais ou aversivas ou que necessitam de um grau maior  de atenção ou alerta” 

(IZQUIERDO, 2004, p. 33). Ela exerce função tanto nas  memórias declarativas, quanto nas 

procedurais. As diversas áreas corticais processam aspectos próprios de cada memória e é difícil 

estabelecer um papel  específico para cada uma das áreas. Porém, a memória visual é processada 

pelo  córtex visual, assim como a memória auditiva pelo córtex auditivo, a olfatória pelo  córtex 

olfatório (IZQUIERDO, 2004). Ao obter uma nova informação, as  memórias são evocadas de 

cada uma dessas áreas, reconfigurando a  experiência que está sendo lembrada.  Segundo o 

autor supracitado,   

Uma vez guardadas as informações pertinentes a cada memória, o  cérebro pode 

decidir que elementos de cada um convém guardar, que  é melhor extinguir e quais é 

melhor esquecer. Ao fazê-lo, o cérebro  determina quanto do conteúdo de cada 

memória queremos ou  podemos guardar, e, por último, vale a pena guardá-lo tal como 

é  ou se vale a pena reprimir sua evocação ou mudar seu conteúdo. Esse  

processamento posterior das memórias já guardadas pode mudar toda  a nossa vida. 

(IZQUIERDO, 2004, p. 55).   

 

Dentre as contribuições mais importantes das neurociências para o campo  da educação, 

estão os achados acerca da memória e da plasticidade cerebral.  Aprender é uma habilidade que 

ocorre em decorrência de adaptações do  organismo ao desenvolver-se através de interações 

sociais e ambientais, que  são possíveis pela ocorrência de um fenômeno chamado plasticidade 

neuronal  e dos processos mnemônicos. A plasticidade neuronal se caracteriza pela  capacidade 

do organismo em alterar funcionalmente e morfologicamente  estruturas em resposta a 

experiências, drogas, hormônios e lesões. (COSENZA,  2011, p. 36-37). Portanto,   

é a capacidade de fazer e desfazer ligações entre os neurônios como  consequência das 

interações constantes com o ambiente externo e  interno do corpo [...]. A aprendizagem 

se traduz pela formação e  consolidação das ligações entre as células nervosas. 

(COSENZA,  2011, p. 36-37).   

 

Para Izquierdo (2011, p. 59), a plasticidade neuronal ou sináptica  denomina o “conjunto 

de processos fisiológicos, em nível celular e molecular,  que explica a capacidade das células 

nervosas de mudar suas respostas a determinados estímulos como função da experiência”. Para 

esse pesquisador, a  plasticidade se dá através da aprendizagem ou formação de memórias.  A 

plasticidade neuronal segundo Cosenza (2011, p. 35),   

é a capacidade de formação de novas sinapses é muito grande, o que  é explicável pelo 
longo período de maturação do cérebro, que se  estende até os anos da adolescência. 

(COSENZA, 2011, p. 35).   

 

O aprendizado está diretamente ligado à memória, pois durante o  processo de 

aprendizagem usamos duas partes da memória: a memória de  longo prazo e a memória de 
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trabalho. A memória de longo prazo, localizada  em todo o córtex cerebral, contém as nossas 

aprendizagens anteriores. Não temos um neurônio de memória ou uma célula que sirva para 

armazenar  informações. A memória de longo prazo estabelece engramas, que é a   

 

[...] unidade física da memória, de natureza ainda desconhecida, como se fosse o 

arquivo cerebral correspondente a um fato, pessoa, objeto, história ou qualquer outro 

item memorizado. (LENT, 2010, p. 676).   

 

A segunda, corresponde a memória de trabalho no lobo frontal. Frente à  memória de 

longo prazo, a memória de trabalho é bem menor, pois contém as  informações de que temos 

consciência neste momento. Estamos imersos em  ambientes externos, que promovem estímulos 

através dos sentidos, chamando nossa atenção, que são armazenados na memória de trabalho 

em forma de  informações novas que, por sua vez, evocam informações que já existem na  

memória de longo prazo e estão relacionadas a essa informação nova  (IZQUERDO, 2004).   

Ao raciocinar, as informações novas e antigas começam a se conectar  trazendo as mais 

interessantes para a memória de trabalho fortalecendo as  conexões. Com mais repetições, as 

conexões vão se tornando cada vez mais  fortes até transformar as informações, que antes eram 

novas, e passam a fazer  parte da memória de longo prazo. A partir de então, a memória de 

trabalho está  pronta para receber novas informações e processar novas aprendizagens. Se  essas 

repetições não acontecerem, a informação será perdida (MORA, 2004). De acordo com Lent 

(2010, p. 594),   

O processo de aquisição de novas informações que vão ser retidas na memória é 

chamado aprendizagem. Através dele nos tornamos capazes de orientar o 

comportamento e o pensamento. Memória,  diferentemente, é o processo de 

arquivamento seletivo dessas  informações, pelo qual podemos evocá-las sempre que 

desejarmos,  consciente ou inconscientemente. De certo modo, a memória pode ser  
vista como o conjunto de processos neurobiológicos e  neuropsicológicos que 

permitem a aprendizagem. (LENT, 2010, p.  594) .   

 

A consolidação da memória acontece no hipocampo, que liga as regiões  mais 

desenvolvidas do cérebro, o neocórtex, que precisa ser associado pela  memória. Grande parte 

desse processo acontece durante o sono. Portanto,  dormir é essencial para aprendermos algo. 

A falta de sono, por sua vez, ocasiona  o esquecimento de informações que vimos naquele 

mesmo dia. A criação de  novas sinapses, ou seja, a sinaptogênese, é reforçada quando há uma  

recompensa ou emoção forte envolvida com o aprendizado (IZQUIERDO, 2004).   

Segundo Vygotsky (1978), o aprendizado humano é de natureza social,  parte de um 

processo em que a criança desenvolve o intelecto, a partir da  intelectualidade daquelas que a 

cercam. Vários processos neurobiológicos são  necessários para a aprendizagem e são 

despertados e desenvolvidos  internamente, mas funcionam apenas quando a criança interage 

em seu  ambiente de convívio. Segundo o autor, o input linguístico que a criança recebe,  quando 

é superior ao seu, pode promover e potencializar o aprendizado.   
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A linguagem tanto é necessária para a interação social quanto advém  dela. Como 

sistema simbólico indispensável nos grupos humanos, a linguagem  surge da história social, 

organiza os signos em estruturas complexas e  desempenha um papel fundamental na construção 

psicológica humana. Através  da linguagem elaboramos conceitos, organizamo-nos, 

relacionamo-nos e  aprendemos, uma vez que as funções mentais superiores são socialmente  

formadas (VYGOTSKY, 2000).  

Uma das mais complexas capacidades advindas do processo evolutivo da  espécie 

humana é a linguagem, graças ao desenvolvimento e precisão de seus  mecanismos cerebrais. 

A análise detalhada do córtex, através de estímulos  elétricos (tomografia, radioisótopo) 

permitiu verificar a participação do cérebro na  linguagem, nas áreas de Wernicke e Brocá 

(LENT, 2010).   

A língua expressa no discurso tem um papel central no desenvolvimento  cognitivo, 

possibilitando a atividade mental consciente ou deliberada para o  planejamento de ações para 

soluções de tarefas cognitivas. As interações,  portanto, são condições indispensáveis para a 

aquisição da linguagem  (VYGOTSKY, 1962).   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Discutir a importância das Neurociências na formação dos professores  perpassa, 

primeiramente, compreender qual o tipo de formação, tanto inicial,  quanto continuada eles têm 

acesso para atender às especificidades  biopsicossociais dos estudantes. Na atualidade, muitos 

neurocientistas  trabalham para esclarecer e viabilizar a aproximação entre Neurociências e  

educação. Tomando como referência que a Neurociência Cognitiva pode ser um  potente 

auxiliar na compreensão das bases neurobiológicas da aprendizagem.  As Neurociências foi 

escrita no plural, pois compreende cinco grandes  disciplinas Neurocientíficas. Segundo Lent 

(2008): Neurociência Molecular;  Neurociência Celular; Neurociência Sistêmica; Neurociência 

Comportamental e  Neurociência Cognitiva.   

Para Rotta (2008, p. 18), “O avanço das Neurociências, em especial da  neurologia é de 

suma importância para o entendimento das funções corticais  superiores envolvidas nos 

processos de aprendizagem [...]”. Conforme a autora,  conhecer o processo neuromaturacional 

é importante para entender o  aprendizado escolar. Além disso, conhecimentos na área das 

Neurociências  podem colaborar para compreender, que nessa fase, o desempenho escolar,  

independente da vontade das crianças, pode não ser atingido em virtude dos  

estímulos do ambiente que a rodeia, bem como pode ser influenciado pelas  dificuldades 

socioeconômicas e afetivo culturais.   

Nos excertos, os professores mencionam a utilização de conhecimentos  vinculados 

diretamente às vivências, colocando a necessidade como uma  motivação para a 
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contextualização dos conteúdos. Situações como essas são  denominadas por Lent (2010) como 

eventos, que são quaisquer coisas que se  possa memorizar, desde uma palavra, um objeto, uma 

emoção ou um  acontecimento. Durante o evento, ocorreu seleção dos aspectos mais relevantes  

e a relevância é determinada pela emoção e pelo foco de atenção.   

De acordo com Piaget (1980), o desenvolvimento intelectual possui dois  componentes: 

o cognitivo e o afetivo. Damásio aponta que a emoção exerce  influência nos processos mentais; 

os sistemas cerebrais destinados à emoção  estão intrinsecamente ligados aos sistemas 

destinados à razão; e que a mente  não pode ser separada do corpo.   

Nessa perspectiva, Vygotsky (1998) assevera que "as emoções isolamse  cada vez mais do reino 

dos instintos e se deslocam para um plano totalmente  novo". Para o autor supracitado, torna-se 

indispensável dois aspectos  fundamentais que se colocam diante do professor: em primeiro 

lugar, o estudo  individual de todas as particularidades de cada educando; e em segundo, o  

ajuste individual dos procedimentos de educação e interferência do meio social  em cada um 

deles.   

Na percepção de Tardif (2014), a formação docente apresenta uma  complexidade 

expressiva e que não é apenas reorganizando a formação inicial  que o profissional estará pronto 

para os enfrentamentos do exercício da profissão.  Relvas (2012) ressalta que os estudos das 

neurociências vêm contribuindo para  a práxis em sala de aula, na compreensão das dimensões 

cognitivas, emocionais  e sociais no redimensionamento do sujeito aprendente.   

É esperado o reconhecimento da formação como substrato para o  exercício da profissão 

docente, pois como traz Tardif (2014), os saberes  profissionais são compostos por um conjunto 

de saberes transmitidos pelas instituições formadoras de professores e estes dependem 

intimamente da  universidade e de seu corpo de professores formadores.   

Segundo Nóvoa (1999), tornar-se professor é um processo de longa  duração, sem um 

fim determinado de novas aprendizagens, a construção do ser  professor se dá ao longo da 

carreira profissional, inclusive quando compreende  sua prática pedagógica. Nesse mesmo 

sentido, Gazzaniga (2007), salienta a  importância das emoções que permeiam a dinâmica 

interpessoal, pois as  informações presentes são processadas, inclusive aquelas não verbais, 

como  gestos, expressões faciais, movimentos corporais, entre outros.   

Lent (2008), assevera que as emoções envolvem uma série de reações  químicas e 

neurais que influenciam os comportamentos. Cada pessoa percebe  e processa essas emoções e 

estímulos de maneiras diferentes e podemos dizer  que essa percepção é ainda mais aguçada 

(MAYBERRY et al, 2002), o que  coloca o professor em atenção sobre o emocionar que 

permeia a sua sala de  aula.   

As interações existentes na sala de aula são fundamentais para  desencadear as emoções 

que impulsionarão o aprendizado, já que o aprender  precisa ser visto para além dos conteúdos 
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ou das relações cognitivas, mas para  as emoções que permeiam as relações entre os envolvidos. 

A sala de aula é o  espaço onde os alunos se transformam na convivência, que é guiada pelo  

professor (MATURANA, 2005). É indiscutível, então, o papel das Neurociências  frente à tarefa 

do professor de compreender seu aluno e buscar um espaço de  tal forma agradável e 

positivamente emocionante, onde ele se sinta à vontade  para o aprendizado.   

Ao vivenciar emoções positivas tem estimulada a formação de memórias,  como 

preconizado pelas Neurociências, pois as funções executivas são ativadas  mediante 

envolvimento emocional, executando atividades como controle  executivo e inibitório, 

capacidade de abstração, de atenção, de flexibilidade, de  memória de trabalho e de resolução 

de problemas (IZQUIERDO, 2004; LENT,  2010).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

A aprendizagem está estreitamente relacionada à memória, e pode ser  definida como 

sendo o processo pelo qual modificações duradouras são  incorporadas ao potencial 

comportamental como resultado da experiência,  enquanto a memória é definida como o registro 

da experiência que é subjacente  à aprendizagem (LENT, 2010).   

Essas operações mentais, denominadas de funções mentais superiores,  ocorrem em sua 

maioria, a partir de situações em que há um esforço explícito de  instrução. Daí decorre a 

importância da organização do processo de ensino e da  orientação ao professor – figura 

indispensável ao desenvolvimento e efetivação  do processo ensino-aprendizagem.   

Vygotsky (2004) ressalta a importância de dois aspectos fundamentais  que se colocam 

diante do professor: em primeiro lugar, o estudo individual de  todas as particularidades 

específicas de cada educando em particular; e em  segundo, o ajuste individual de todos os 

procedimentos de educação e  interferência do meio social em cada um deles.   

A sala de aula, como lócus de interação humana, tem como finalidade o  

desenvolvimento integral do estudante, sendo atendidas suas demandas  cognitivas e 

socioemocionais, que envolvem o processo de ensino e  aprendizagem e, para tanto, requerem 

comunicação. Para Tardif (2005), o  ensino assemelha-se a um diálogo, através do qual o 

professor, como mediador,  lida com a tarefa de apresentar e explorar a cultura; ele comunica 

alguma coisa  a outros. A comunicação está no centro da ação pedagógica.   

Processar uma informação exige certo esforço mental e, em sala de aula,  ao 

desconsiderar as competências dos receptores da mensagem, no caso os  alunos, a comunicação 

pode gerar uma problemática, atingindo negativamente  o êxito no ensino e na aprendizagem. 

A compreensão do significado de uma  mensagem, por exemplo, é influenciada por seu 

conhecimento e expectativas  existentes. A codificação semântica, ou seja, a tradução das 

informações  sensoriais em uma representação significativa se baseia na compreensão do  
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significado das palavras. Buscamos as palavras armazenadas na memória semântica, mas em 

determinadas situações essa codificação não é possível  porque seu significado ainda não existe 

na memória, a palavra não faz parte do  léxico – palavras que constituem o vocabulário 

(STERNBERG, 2012).   

As benesses do estudo alcançam, ainda, a educação em geral, no sentido  de que os 

conhecimentos advindos das Neurociências demonstram, mais uma  vez, que contribuem para 

a potencialização da mediação docente. A pesquisa,  ao problematizar o ensino e a 

aprendizagem, adotando a necessidade da  aproximação das Neurociências e da educação, 

colabora para mostrar como as  ciências biológicas precisam estar presentes na formação dos 

professores. A  pesquisa mostra-se com o potencial de contribuir para a   

formação docente a partir da formação docente permeada pelas  Neurociências.   

 

 

REFERÊNCIAS   

 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.   

 

BRANDÃO, M. L.; As bases biológicas do comportamento: Introdução à  neurociência. São 

Paulo: EPU, 2004.   

 

CAMPBELL, R; MACSWEENEY, M; WATERS, D. Sign language and the Brain:  a review. 

Journal of Deaf Studies and Deaf Education, v.13, n.1, p. 3-20, 2008.   

 

CARVALHO, F. A. H. Neurociências e educação: uma articulação necessária na  formação 

docente. Trab. educ. saúde (Online) [online]. 2010, vol.8, n.3, pp.537- 550. ISSN 1981-7746.   

 

COSENZA, R. M.; GUERRA, L. B. Neurociência e educação: como o cérebro  aprende. Porto 

Alegre: Artmed, 2011.   

 

DEHAENE, S. Os neurônios da leitura - como a ciência explica a nossa  capacidade de ler. 

Porto Alegre: Penso, 2012.   

 

FIORIN, J. L. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2010.  

 

FREIRE, P. Professora sim, tia não – cartas a quem ousa ensinar. São Paulo,  Editora olha 

D´água. 1997.   

 

GAZZANIGA, M. & HEATHERTON, Todd (2005). Ciência Psicológica: Mente,  cérebro e 

comportamento. Porto Alegre: Artmed.   

 

GAZZANIGA, M. S.; HEATHERTON, T. F. Ciência Psicológica: mente, cérebro e  

comportamento. 1ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.   

 

IZQUIERDO, I (2010). Long-term Memory Persistence. Future Neurology. v. 5, p.  911-917.   

 

IZQUIERDO, I. (2009). Questões sobre memória. São Leopoldo: Unissinos.   

 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

444 
KANDEL, E R. SCHWARTZ, J H. JESSELL, T M. Principles of Neural Science, 4  ed. 

McGraw-Hill, New York - USA. 2000. (versão digital).   

 

LANKSHEAR, C., & KNOBEL, M. Pesquisa pedagógica. Tradução: M. F. Lopes.  Porto 

Alegre: Artmed, 2008.   

 

LeDOUX, J. The emotional brain, fear and the amygdala. Cellular and Molecular  

Neurobiology. 2003;23:727-38.   

 

LENT, R. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de neurociências.  Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2010. (versão digital).   

 

_____. Neurociência da mente e do comportamento. Rio de Janeiro, RJ:  Guanabara Koogan, 

2008.   

 

LUDKE, M; Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 2ª ed.  Rio de 

Janeiro: E.P.U. 2013.   

 

MATURANA, Humberto. (2001) Cognição, ciência e vida cotidiana. Belo  Horizonte: UFMG.   

 

MATURANA, H. R. Emoções e linguagem na educação e na política. Belo  Horizonte: Ed. 

UFMG, 2005.   

 

_______________. A ontologia da realidade. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2002.   

 

_______________. Cognição, ciência e vida cotidiana. Belo Horizonte: Ed.  

UFMG, 2001.   

 

MAYBERRY, R. I. Cognitive development in deaf children: the interface of  language and 

perception in neuropsychology. In Elsevier Science B.V. Handbook  of Neuropsychology, 2nd 

Edition, Vol. 8, Part II S.J. Segalowitz and I. Rapin  (Eds), p. 71-107, 2002.   

 

MORA, F. Como funciona o cérebro. Porto Alegre: Artmed, 2004.  MOURA, R (2015). 

Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade. v. 3, cap VI.  NÓVOA, A. (Org). Os professores 

e a sua formação. Portugal: Porto, 1999.   

 

PERRENOUD, P. 10 Novas competências para Ensinar. Porto Alegre:  ARTMED, 2000.   

 

PIAGET, J. (1980). Psicologia da criança. São Paulo/Rio de Janeiro: Difel.  PÓVOA, H;  

 

CALLEGARO, Jz. (2005). Nutrição Cerebral. São Paulo: Objetiva.   

 

POZO, J. I.; CRESPO, M. A. G. A aprendizagem e o ensino de ciências: do  conhecimento 

cotidiano ao conhecimento científico. 5. Ed. Porto Alegre:  Artmed, 2009.   

 

RELVAS, Marta. Neurociência na prática pedagógica. Rio de Janeiro: Wak, 2012.   

 

ROTTA, N. Dificuldades para a aprendizagem. In: Rotta N, Ohlweiler L, Riesgo  R. 

Transtornos da aprendizagem - Abordagem neurobiológica e multidisciplinar.  Porto Alegre: 

Artmed; 2008.   

 



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

445 
SQUIRE, L. R.; KANDEL, E. R. Memória: da mente às moléculas. Porto Alegre:  Artmed, 

2003.   

 

STAKE, R E. Pesquisa Qualitativa: estudando como as coisas funcionam. Trad.  Karla Reis. 

Porto Alegre/RS: Penso/Artmed, 2011.   

 

TARDIF, M. LESSARD, Claude. O trabalho docente: elementos para uma teoria  da docência 

como profissão de interações humanas. Rio de Janeiro:  VozeTARDIF, M. Saberes docentes e 

formação profissional. 14. ed. Petrópolis:  Vozes, 2014.  

 

VYGOTSKY, L. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Vozes, 2004.   

 

____________. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo:  Martins Fontes, 2000.   

 

____________. A Formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1989.   

 

____________. Interaction between learning and development. From: Mind and  Society (p. 

79-97). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.   

 

____________. Mind in Society: The Development of Higher Psychological  Processes. 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 1962.   

 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookmann,  2015.  

 

 

 

 

  



 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

446 
 

CONTRIBUIÇÕES DAS NEUROCIÊNCIAS NA DISLEXIA: DA LINGUAGEM À  

NEUROBIOLOGIA DAS EMOÇÕES 

CONTRIBUTIONS OF NEUROSCIENCES IN DYSLEXIA: FROM LANGUAGE TO 

NEUROBIOLOGY OF EMOTIONS 

 

Rosa Maria Braga Lopes de Moura 

 

MOURA, Rosa Maria Braga de Lopes. Contribuições das Neurociências na Dislexia: Da linguagem 

à neurobiologia das emoções. Revista Integralize, Ed.01, n.1, p. 445-455, Julho/2021. ISSN/2675-5203 

 

RESUMO  

Distúrbio de aprendizagem é uma modificação dos padrões de aquisição, assimilação e 

transformação. Os  distúrbios verbais estão relacionados com as dificuldades nas habilidades 

em ler e escrever, que são as  dislexias, que podem ser classificadas em três subtipos: a dislexia 

disfonética, a dislexia deseidética e a  dislexia mista, que abrange os dois tipos. Os distúrbios 

não verbais estão relacionados aos problemas  visuoespacial e incapacidade para compreender 

o significado do contexto social. Aproximadamente 5%  10% das crianças em idade escolar são 

afetadas, dessa forma, a dislexia configura-se com um dos distúrbios  mais comuns de 

aprendizagem. Assim, a presente pesquisa objetivou investigar as contribuições das  

Neurociências na identificação dos sintomas da dislexia e os aspectos socioemocionais 

implicados no  período de alfabetização. Para tanto, a pesquisa compreendeu uma revisão 

bibliográfica a cerca do tema.  Portanto, conclui-se que as pesquisas são uma área relativamente 

nova das neurociências e ainda merecem  maiores estudos.   

Palavras chave: Neurociências, linguagem, dislexia.   

 

ABSTRACT   

Learning disorder is a change in patterns of acquisition, assimilation and transformation. Verbal 

disorders are  related to difficulties in reading and writing skills, which are dyslexias, which 

can be classified into three subtypes:  dysphonic dyslexia, deseidetic dyslexia and mixed 

dyslexia, which covers both types. Non-verbal disorders are related to visuospatial problems 

and inability to understand the meaning of the social context. Approximately 5%  -10% of 

school-age children are affected, thus, dyslexia is one of the most common learning disorders. 

Thus, this  research aimed to investigate the contributions of Neurosciences in the identification 

of dyslexia symptoms and  the socio-emotional aspects involved in the literacy period. For this 

purpose, the research included a bibliographic  review about the theme. Therefore, it is 

concluded that research is a relatively new area of neuroscience and still  deserves further 

studies.   

Keywords: Neuroscience, language, dyslexia.   

 

RESUMEN   

El trastorno del aprendizaje es un cambio en los patrones de adquisición, asimilación y 

transformación. Los  trastornos verbales están relacionados con dificultades en la lectura y 

escritura, que son la dislexia, que se puede  clasificar en tres subtipos: dislexia disfónica, 

dislexia deseidética y dislexia mixta, que abarca ambos tipos. Los  trastornos no verbales están 

relacionados con problemas visuoespaciales y la incapacidad para comprender el  significado 

del contexto social. Aproximadamente entre el 5% y el 10% de los niños en edad escolar se ven  

afectados, por lo que la dislexia es uno de los trastornos del aprendizaje más comunes. Así, esta 
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investigación tuvo  como objetivo investigar las contribuciones de las neurociencias en la 

identificación de los síntomas de la dislexia  y los aspectos socioemocionales involucrados en 

el período de alfabetización. Para ello, la investigación incluyó  una revisión bibliográfica sobre 

el tema. Por lo tanto, se concluye que la investigación es un área relativamente  nueva de la 

neurociencia y aún merece más estudios.   

Palabras clave: neurociencia, lenguaje, dislexia.   

 

 

INTRODUÇÃO 

Dentre as contribuições mais importantes das neurociências para o campo da  educação, 

estão os achados acerca da memória e da plasticidade cerebral. Aprender é uma  habilidade que 

ocorre em decorrência de adaptações do organismo ao desenvolverse  através de interações 

sociais e ambientais, que são possíveis pela ocorrência de um  fenômeno chamado plasticidade 

neuronal e dos processos mnemônicos.   

As Neurociências compreendem cinco grandes disciplinas Neurocientíficas, A  

aprendizagem pode ser definida como sendo o processo pelo qual modificações  duradouras são 

incorporadas ao potencial comportamental como resultado da experiência,  enquanto a memória 

é definida como o registro da experiência que é subjacente à  aprendizagem (LENT, 2010). Daí 

decorre a importância da organização do processo de  ensino e da orientação ao professor – 

figura indispensável ao desenvolvimento e  efetivação do processo ensino-aprendizagem.   

A linguagem foi um marco para a evolução humana, pois permitiu ao homem  primitivo 

se desenvolver. A complexificação cerebral, ocorrida gradualmente, foi um  processo 

fundamental para a evolução da espécie humana. Essa tem um caráter dialético,  pois ao mesmo 

tempo em que a evolução do cérebro produziu o desenvolvimento da  cultura, esta estimulou 

lentamente o desenvolvimento do cérebro, facilitando tanto a aptidão para aprendizagem quanto 

o desenvolvimento afetivo e cognitivo (PÓVOA &  CALLEGARO, 2005 apud MOURA, 

2015).   

 

RESUTADOS E DISCUSSÃO   

Uma possível justificativa para as dificuldades no processo de ensino  aprendizagem 

emerge do campo das Neurociências, área científica que tem como escopo  o estudo do sistema 

nervoso, seu funcionamento, estrutura e desenvolvimento, incluindo,  aí, a compreensão da 

função cerebral. Com o auxílio de imagens cerebrais, as  Neurociências têm apontado que os 

estudantes têm especificidades cerebrais que  condicionam suas aprendizagens no campo da 

linguagem (LENT, 2010).   

Para Saussure (1995), considerado o pai da Linguística, a linguagem é o código  que 

envolve significação não precisando necessariamente abranger uma língua. O signo  linguístico, 
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para ele, é composto por duas partes – o significado (conceito) e o significante  (imagem 

acústica), e segue os princípios da: arbitrariedade, linearidade, mutabilidade e  imutabilidade.   

A linguagem tem a maior parte dos substratos neurais localizado no hemisfério  cerebral 

esquerdo, que inclui a região occipital, temporal posterior, giros angular e  supramarginal do 

lobo parietal e o giro frontal inferior e estas áreas são ativadas em  diferentes tipos de situações 

que ocorrem durante a leitura: Inicialmente há a visualização  da palavra a ser lida que ocorre 

na área visual primária, situada nos lobos occipitais tanto  esquerdos quanto direito. Em seguida 

há o processamento linguístico, a associação  grafema-fonema, segmentando as unidades que a 

compõe, ativando então a porção  posterior do giro temporal superior, giros angular e 

supramarginal. Por fim, há uma  interpretação da palavra ativando os giros lingual e fusiforme, 

além de partes do temporal  médio . A área de Wernicke é responsável pela compreensão e 

interpretação simbólica da  linguagem com a integração do estímulo visual com o auditivo e à 

área de Broca participa  do processo de decodificação fonológica com a finalidade de executar 

a articulação da  fala após receber o estímulo transmitido e processado pela área de Wernicke 

(FARIAS,  2009; BARBANTE, 2008).   

A área parietotemporal é responsável pela análise das palavras, a área frontal e  

occiptotemporal é responsável pela forma das palavras. A área de Broca atua na articulação e 

análise das palavras associada ao circuito temporo-parietal. Na dislexia há  uma subativação da 

parte posterior e uma superativação da parte anterior do cérebro. A  consequência na falha na 

parte posterior do cérebro é a incapacidade de transformar as  letras em sons ao analisarem as 

palavras e o não reconhecimento automático das palavras.  Uma forma de compensar essa falha 

de subativação da parte posterior é por meio de  sistemas auxiliares na parte frontal e lado direito 

do cérebro e da área de Broca. Porém  esses sistemas secundários são funcionais, mas não são 

automáticos, ou seja, permitem  que haja uma leitura mas ocorre de forma muito lenta 

(DEUSCHLE, 2009).  

Exames de neuroimagem funcional possibilita ver as alterações que ocorrem  durante 

uma atividade mental são úteis para investigação das funções cognitivas, como, a  consciência, 

o aprendizado, e a linguagem. Assim, eles têm sido utilizados com o objetivo  comprovar a 

existência de déficits funcionais neurológicos que levam à incapacidade de  adquirir a 

habilidade de leitura e escrita, definida nas áreas cerebrais parietotemporal  inferior, 

occipitotemporal e giro fusiforme do hemisfério esquerdo. Constatou-se nestes  estudos que o 

hemisfério cerebral esquerdo sofre uma subativação em leitores disléxicos,  enquanto que o 

direito tende a sofrer uma maior ativação se comparado  proporcionalmente em relação a 

leitores normais (isso ocorre como medida  compensatória). Além de apresentar diferenças no 
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trato de matéria branca, ou seja, nas  vias de comunicação entre as regiões de processamento da 

leitura (RAMACHANDRAN,  2014).   

A região pré-frontal executa atividades a partir de informações provindas das  regiões 

posteriores do córtex. É responsável pelo planejamento, pela coordenação entre a  percepção e 

organização de diferentes movimentos, isto é, a partir de informações  emocionais, atencionais 

e mnemônicas recebidas do sistema límbico ou do cerebelo e das  regiões posteriores sensoriais. 

Essa região faz um planejamento de ações complexas,  soluciona problemas propostos pelo 

ambiente, organiza e desencadeia as respostas  motoras. Assim, para a realização de tarefas 

diárias e para um adequado convívio social,  as funções executivas devem necessariamente estar 

íntegras, pois a identificação de  respostas alternativas para a resolução de problemas reflete na 

adaptação ambiental do  indivíduo (LENT, 2010).   

Pesquisas recentes, no entanto, mostraram resultados em que as dificuldades de  leitura 

se originavam também de déficits nas habilidades fonológicas, de memória e no 

desenvolvimento da linguagem. Izquierdo (2009) afirma que “somos o que lembramos,  somos 

aquilo que nosso cérebro faz de nós, somos aquilo que ele armazena em seu interior  ao longo 

da vida”. Maturana (2001) já afirmava que não há atividade humana que não  esteja sustentada 

por alguma emoção. Sendo assim, as emoções perpassam de plano  essencialmente biológico, 

para um plano de significado constituído pela cultura.   

Segundo LeDoux, (2003), a integração de conteúdo emocional relacionada aos  

processos cognitivos ocorre no complexo córtex órbito-frontal (COF) e córtex préfrontal  (CPF) 

ventromedial. As impressões sensoriais convergem, através do COF, para o CPF  ventromedial, 

de onde a informação sintetizada é levada às regiões do CPF dorsomedial  e CPF ínfero-lateral. 

O sistema límbico, que atua como regulador da emoção, recebendo  mensagens do córtex. 

Dentro da estrutura límbica existe o hipotálamo, que atua como  ativador do sistema nervoso 

simpático. Emoções como medo, raiva, fome, sexo e sede  são compreendidas pelo hipotálamo, 

já outras situações como raiva, prazer, dor e medo,  são compreendidas pelas amídalas e o septo. 

A linguagem tem por localização o córtex  cerebral, em particular a região à esquerda do sulco 

lateral.   

Os hemisférios cerebrais estão envolvidos no controle da cognição, da memória e  das 

emoções superiores. Cada hemisfério é composto por um tálamo, um hipocampo, uma  

amígdala, gânglios basais e um córtex cerebral As informações são direcionadas para uma  

região de substância cinzenta do lobo temporal, a amígdala cerebral. A amígdala está  localizada 

imediatamente em frente ao hipocampo e tem um papel vital para aprendermos  a associar fatos 

do mundo com respostas emocionais. Esta é mais uma evidência de que  as emoções servem 

também para facilitar o processo de memorização (GAZZANIGA,  2004).   
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As funções executivas abrangem um conjunto de processos comportamentais que  

permitem ao indivíduo a realização independente e autônoma de atividades dirigidas a  metas 

através de tomada de decisões, desenvolvimento de estratégias, estabelecimento de  prioridades, 

controle de impulsos e outros aspectos comportamentais  (RAMACHANDRAN, 2006) 

desenvolvendo-se nos primeiros anos de vida e terminam  seu processo de maturação no final 

da adolescência. O desenvolvimento dessas funções  durante a infância proporciona 

gradualmente a adequação e um melhor desempenho para  a iniciação, persistência e conclusão 

de tarefas (LENT, 2010).  

 As funções executivas não são restritas apenas aos lobos frontais. Existem  outras 

estruturas que apresentam uma ligação na execução dos comportamentos como o  lobo parietal, 

que participa da atenção espacial, e o hipocampo, que pode ser visto como  um sistema de 

coordenação executiva que liga representações através das áreas corticais.  Ainda, existem 

estudos que evidenciam a cognição ligada ao cerebelo e núcleos da base,  podendo estas ter uma 

formação em rede com o córtex préfrontal (GAZZANIGA, 2006).   

Vygotsky afirmava que “os processos pelos quais o afeto e o intelecto se  desenvolvem 

estão inteiramente enraizados em suas interrelações e influências mútuas”  (OLIVEIRA, 1992, 

p.76). O desenvolvimento da estrutura anátomo-funcional do cérebro  teria sido estimulada por 

elementos culturais, sugerindo que as funções requeridas  aumentaram junto com o 

conhecimento do mundo, exigindo um aumento da superfície do  cérebro que, limitada pelo 

crânio fechado, foi se enrugando cada vez mais em forma de  dobras, surgindo assim, os giros, 

sulcos e fissuras encontrados no córtex cerebral, camada  assessorada por núcleos subcorticais 

de substância cinzenta, que abriga todos os neurônios  capazes de receber, decodificar, 

recodificar, criar, comparar, analisar, sintetizar,  memorizar e expressar todas e quaisquer 

funções, além de revestí-las de conteúdo afetivo emocional (OLIVEIRA, 1992).   

Em desenvolvimento psicológico, Vygotsky (1998) entende a linguagem com  valor 

semiótico. A linguagem em ação envolve o contexto podendo utilizar tanto o canal  

audiofonatório, quanto o espaço-visual. Para Piaget, a afetividade e a razão constituiriam termos 

complementares: “a  afetividade seria a energia, o que move a ação, enquanto a razão seria o 

que possibilitaria  ao sujeito identificar desejos e obter êxito nas ações” (LA TAILLE, 1992).   

Segundo Gadotti (1989), “a linguagem é tão extraordinariamente importante na  

sofisticação cognitiva crescente das crianças quanto no aumento de sua afetividade social,  pois 

a linguagem é o meio pelo qual a criança e os adultos sistematizam suas percepções”.  Segundo 

Fonseca (1995), as dificuldades de aprendizagem aumentam na presença de  escolas 

superlotadas e mal equipadas, carentes de materiais didáticos inovadores, além de  

frequentemente contarem com muitos professores “derrotados” e “desmotivados”.   
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O estudo de Ciasca (2000) mostrou que os professores não são sensíveis na  

discriminação de alunos que estejam se desenvolvendo conforme o esperado daqueles que  

apresentam dificuldades de leitura e escrita. A possibilidade de reflexão conjunta entre 

profissionais de saúde e professores poderia suscitar uma nova compreensão da  problemática 

da “patologização” da aprendizagem e agilizar a busca de novas soluções  institucionais.   

Libâneo (1998) afirma que a escola deve proporcionar a todos uma formação que  ajude 

o aluno a transformar-se em um sujeito pensante, capaz de utilizar seu potencial de  pensamento 

na construção e reconstrução de conceitos, habilidades e valores. E completa  o autor que, torna-

se necessário ao professor, o conhecimento de estratégias de ensino e  desenvolvimento de suas 

próprias competências de pensar, além da abertura durante as  aulas, para a reflexão dos 

problemas sociais, possibilitando aulas mais democráticas,  através de um saber emancipador.   

Segundo Morin (1996), o cérebro é o órgão onde se forma a cognição por  excelência, 

o que pressupõe que todo esse processo exerce a função de “controlar os  movimentos, receber 

e interpretar os estímulos sensitivos, coordenar os atos da  inteligência, da memória, do 

raciocínio e da imaginação”.   

Segundo Rego (1998), o sujeito histórico exercita, assume e incorpora a cultura  popular. 

Diante disso, entendemos que ser professor significa compreender que a prática  da linguagem 

traduz-se muitas vezes na capacidade de denunciar os preconceitos sociais  e linguísticos, e 

fazer com que o ensino/aprendizagem seja um instrumento para uma  melhor qualidade de vida 

do indivíduo. Diante desses aspectos revelados, o indivíduo  constrói seus conhecimentos numa 

relação dialética com o mundo em que vive. Diante  das discussões apresentadas, fica clara a 

necessidade de que os professores tenham  compreensão sobre o tema, para que eles possam 

refletir a fim de extrair o máximo de  suas potencialidades.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As pesquisas em Neurociências têm demonstrado como as emoções estão  implicadas 

de forma complexa com a cognição. As emoções gerenciam nossas ações e  interferem em no 

aprendizado. Tendo em vista a complexidade de aprendizagem em suas  múltiplas habilidades 

e funções corticais, e as definições referentes aos problemas de  leitura e escrita, faz-se 

necessário um instrumento de avaliação capaz de fornecer embasamento para o diagnóstico e 

destacar possíveis áreas para intervenção. A  compreensão total dos processos 

anatomofuncional e fisiofuncional da dislexia ainda não  foram totalmente elucidados. Portanto, 

a compreensão correta da fisiopatologia e das  causas inerentes contribuem para a detecção 

precoce dos indivíduos disléxicos, e também  para o fornecimento de melhores prognósticos de 
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tratamento, cuja base está em uma  melhor adaptação e integração social dos leitores com 

dislexia. Sendo assim, o  profissional estará capacitado para ajudar através de métodos que 

beneficiem a aquisição  do conhecimento de forma mais simplificada e organizada.   
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RESUMO 

O presente artigo ressalta importância do brincar, dos jogos e das brincadeiras no ambiente 

escolar desde a educação infantil. Foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica, usando 

fontes como livros e sites que contemplam o olhar para educar e ensinar através de ferramentas 

lúdicas. Elenca algumas ideias de pensadores e leis, que defendem tal ponto de vista, com o 

objetivo de promover uma melhor qualidade de ensino e um olhar diferenciado para a criança 

em suas fases de desenvolvimento. Diferenciando o brincar, os jogos e brincadeiras, enfatizando 

os benefícios que trazem em si, potencializando as formas de ensinar e aprender. Ressaltando-

se a importância da garantia de espaços que proporcionem as experiências do brincar e do lúdico 

nas instituições de ensino. Registra também o atual momento de Pandemia, vivida no cenário 

do mundo todo, Covid-19, onde as práticas de ensinar tiveram que ser adaptadas de acordo com 

a realidade do isolamento social, bem como o brincar, planejado pelo professor, sugerido e 

conduzido no ambiente familiar. 

Palavras-chave: Brincar. Jogos. Brincadeiras. Ensinar. Aprender. 

 

ABSTRACT 

This article emphasizes the importance of playing, games and games in the school environment 

since early childhood education. It was developed through bibliographical research, using 

sources such as books and websites that contemplate the look to educate and teach through 

playful tools. It lists some ideas from thinkers and laws that defend such a point of view, with 

the objective of promoting a better quality of education and a differentiated look at the child in 

their developmental stages. Differentiating play, games and games, emphasizing the benefits 

they bring, enhancing ways of teaching and learning. Emphasizing the importance of ensuring 

spaces that provide experiences of play and play in educational institutions. It also records the 

current moment of the Pandemic, experienced in the scenario around the world, Covid-19, 

where teaching practices had to be adapted according to the reality of social isolation, as well 

as playing, planned by the teacher, suggested and conducted in the family environment. 

Keywords: Play. Gaming. Jokes. Teach. Learn. 

 

INTRODUÇÃO 

Sabemos que é possível ao ser humano adquirir e construir o saber, brincando. Através 

das brincadeiras pode-se desenvolver o senso de companheirismo, brincando individualmente 

ou em grupos, as experiências de sociabilidade e criatividade tornam-se favoráveis. Nas 

brincadeiras ou nos jogos aprende-se, a ganhar ou perder, a esperar a vez, lidar melhor com 

frustrações além de promover o movimento do corpo. 
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As brincadeiras são admiráveis instrumentos de realizações para o ser humano, em 

especial para a criança, que através delas, reúnem potencialidades, desenvolvem iniciativas, 

exercitam capacidades de concentração e atenção, além de descobrir e criar. 

Assim sendo o presente artigo trás em si um breve histórico das leis que promovem a 

efetivação do olhar para a infância no sentido de amparar e garantir uma melhor qualidade de 

vida e ensino na escola pública, tendo como base o brincar e o lúdico, desde a Educação Infantil 

e nos anos seguintes, bem como explicações baseadas em alguns autores que defendem a 

importância do brincar, dos jogos e do lúdico desde a educação infantil, diferenciando a 

brincadeira, o brinquedo e o jogo. 

 

A EDUCAÇÃO, A LUDICIDADE E O BRINCAR 

 

Oh! Que saudades que eu tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! [...] 

Casimiro de Abreu 

 

O poema de Casimiro de Abreu (1859) nos reporta a fase da infância onde tudo é 

encanto, magia, sonho, diversão e brincadeira, um tempo que não volta mais, mas, deixa 

saudade. 

A criança é um ser em desenvolvimento nos aspectos físicos, emocionais, espirituais e 

cognitivos, atualmente a importância de um melhor atendimento visado o desenvolvimento da 

criança, vem sendo cada vez mais abordada por diversas áreas de conhecimento, mas nem 

sempre foi assim, nos séculos XIV, XV E XVI, a sociedade e a família viam as crianças como 

“adultos em miniatura”, onde elas tinham que desempenhar na tenra idade os papéis que cabiam 

aos adultos, não eram ouvidas, não tinham um tempo reservado para as brincadeiras, nem 

consideradas, mas sim usadas para as mais diversas funções, que hoje vemos como funções que 

devem ser desempenhadas por adultos.  

Ainda bem que aos poucos a realidade mudou e a atenção ao desenvolvimento dos 

aspectos importantes da infância tem sido alvo de leis e estudos, reavaliados de tempos em 

tempos. Podemos aqui citar a Constituição Federal do Brasil (1988), o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) no que tangem as leis, as Leis de Diretrizes de Base (LDB) e a Base 

nacional Comum Curricular (BNCC) no amparo legal ao direito de ensino aprendizagem na 

educação escolar. 

No capitulo VII, Art. 227 da Constituição Federal (1988) temos que: É dever da família, 

da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
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cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 

colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão (BRASIL, 1988). 

Já o Estatuto da criança e do Adolescente (ECA), com a Lei nº 8.069, de 1990, nasceu 

para proteger, de acordo com as diretrizes do direito integralmente às crianças e adolescentes, 

instituindo, os direitos e deveres dos cidadãos responsáveis pelos menores, da sociedade e do 

Estado, promovendo assistência integral, protegendo direitos básicos e favorecendo o 

desenvolvimento, saudável e seguro dos mesmos. 

Desta forma entendemos que a partir da promulgação do ECA, as crianças e 

adolescentes no Brasil, têm legalmente assegurados os seus direitos fundamentais, sendo eles: 

liberdade, respeito, dignidade, saúde, educação, cultura, convivência familiar e comunitária, 

lazer e proteção. 

Segundo o Marco Legal da Primeira Infância (art. 5 e 17), o brincar e o lazer são áreas 

prioritárias das políticas públicas para a primeira infância, e a União, os estados, o Distrito 

Federal e os municípios devem organizar e estimular a criação de espaços lúdicos. 

Outro instrumento importante no que diz respeito à educação pública e o respeito aos 

direitos das crianças e adolescentes é a nova BNCC, garantindo, dentre os mais diversos pontos, 

seis direitos de aprendizagem que são os eixos norteadores do planejamento na Educação 

Infantil: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, onde, juntos asseguram 

condições para que as crianças aprendam em diversas situações do cotidiano escolar, nas quais 

possam ser agentes participativos no desenvolvimento ativo das experiências vivenciadas por 

elas. 

A Neurociência também é uma das interessadas em como se comporta a aprendizagem 

da criança, contribuindo para avanços significativos na área da saúde da criança, tratamentos, 

formas de ensinar e entender as diversas dificuldades de aprendizagens detectadas ao longo dos 

anos nos ambientes de ensino, as escolas. Pois, é na escola que ocorre grande parte do 

desenvolvimento da criança perpassando para as fases seguintes. 

Neste sentido, guiadas pelas leis e implementações, as práticas de ensino nas escolas 

vão aos poucos sendo modificados, os materiais didáticos como os livros, adaptados conforme 

a última BNCC (2020), que dá ênfase aos seis direitos de aprendizagem logo na Educação 

Infantil e anos seguintes, somados ao lúdico que é um aliado importante para tornar as práticas 

de ensinar atrativas e motivadoras. 

Oferecer possibilidades, garantir o espaço e oportunidade do brincar na vida da criança 

no momento em que vivemos, diante das diversas realidades, constitui um importante avanço 

na história do brincar, pois nos damos conta do vazio causado pela ausência dos pais, numa das 
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fases mais importantes da vida, a infância. Nas grandes cidades então, quando a criança passa 

a maior parte do tempo em instituições de Educação Infantil, é importante que se tenha este 

olhar um tanto mais voltado para as brincadeiras como sendo parte integrante do 

desenvolvimento da criança em vários aspectos. 

Consideramos que o brincar já existia na vida dos seres humanos desde a antiguidade e 

ao longo da história, nas diversas regiões geográficas há evidências de que o homem sempre 

brincou e a sua maneira interagiu com o meio. 

Podemos analisar as brincadeiras de formas diversificadas em determinado espaço, 

região ou comunidade. Brincadeiras estas que, ao longo do tempo foram deixadas de lado 

devido aos grandes avanços das tecnologias, vida cotidiana diferenciada, crescimento das 

cidades, falta de tempo e ainda devido ao fato das famílias terem reduzido o número de filhos. 

Outro fator determinante segundo Friedmann (2012, p. 19), é de que, em decorrência da 

diminuição do espaço físico e temporal destinado a essa atividade, o brincar, provocada pelo 

aparecimento das instituições escolares, pelo incremento da indústria de brinquedos e pela 

influência da televisão, de toda mídia eletrônica e das redes sociais, tenha começado a existir 

uma preocupação com a diminuição do brincar e o surgimento de um movimento pelo resgate 

na vida das crianças e pela necessidade de demonstrar sua importância em estudos e pesquisas. 

Jean Piaget (apud Friedmann, 2012) considera que o ato de brincar requer 

desenvolvimento da imaginação e da criatividade da criança, de modo que venha impulsionar 

o pensamento simbólico. Já Vigotsky (2000) vê o brincar como uma ajuda para o 

desenvolvimento das habilidades, o qual separa o pensamento das ações, assumindo assim, 

regra para apropriar-se do faz-de-conta. 

De acordo com Friedmann (2012, p. 24) 

 [...] As singularidades definem cada ser humano em seu temperamento, suas 

individualidade, suas relações, sua essência. Os jeitos de expressar-se ludicamente e os 

repertórios lúdicos de cada criança são os canais de comunicação que elas têm para aprender o 

mundo à sua volta, relacionar-se com os outros e com os entornos. 

As brincadeiras fazem parte de um legado histórico e constituem linguagens infantis, 

considerando aqui, linguagem como sendo, qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou 

sentimentos por meio de signos. 

Assim, os grupos infantis participam dessa recriação com sua criatividade, com 

ressignificação das brincadeiras, experiências e atividades, com novo vocabulário, novos 

conteúdos, novas regras, novos espaços e objetos possíveis, contribuindo com o 

desenvolvimento desde o berço, repercutindo na vida, no aprendizado e nas interações sociais. 
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Devemos diferenciar brincadeira, brinquedo e jogo no campo da educação escolar que, 

de acordo com KISHIMOTO (2009), o brinquedo é representado como um “objeto suporte da 

brincadeira”, designados como estruturados, que são os brinquedos comprados prontos, vindo 

das indústrias que fabricam os mesmos, sendo eles, bolas, bonecas, carrinhos, entre outros. Já 

os brinquedos não estruturados podemos dizer que são aqueles provenientes da natureza ou até 

mesmo confeccionados com materiais recicláveis como potes, tampas, papelão, caixas, entre 

outros. 

A brincadeira se difere por ter em si estrutura e regras para serem seguidas, como por 

exemplo, amarelinha, pega-pega, esconde-esconde, ou faz de conta, entre outras tantas. As 

regras das brincadeiras são imutáveis, mas se adaptam a criatividade das crianças, onde elas 

podem modificar regras e incluir novas regras ou retirar algumas, permitindo assim, a liberdade 

de brincar e criar. 

No jogo, as regras são delimitadas, onde raramente podem ser modificadas, não sendo 

exclusivas do universo infantil e sim podendo fazer parte também do universo de adolescentes, 

jovens e adultos, como por exemplo, o xadrez, o jogo de cartas, jogos pedagógicos com regra e 

objetivos pré-determinados, entre outros. 

Sendo assim, após diferenciarmos o brinquedo, a brincadeira e jogo, precisamos ter em 

mente que o brincar favorece a criança, pois neste ato ela utiliza e desenvolve cada vez mais 

suas competências e habilidades, sendo elas uteis para sua vida tanto acadêmica quanto social, 

tendo em vista que as brincadeiras promovem a interação.  

Para efetivar o ato de brincar na escola é preciso que os espaços estejam favoráveis, 

tenham disponíveis recursos diversificados e atrativos e sejam acompanhados e planejados pelo 

professor, ou profissional designado para esta função. 

Neste momento da história, desde o ano anterior de 2020 e no ano corrente 2021, devido 

a Pandemia do COVID 19, com o isolamento social, as estratégias de ensinar e também do 

brincar foram redirecionadas às famílias como sugestões para serem desenvolvidas no ambiente 

fora da escola, ou seja, em casa. Pois, além do material didático enviado na forma online e 

físico, as brincadeiras, os jogos, se tornaram exclusivas para com a família. 

Assim sendo, desde o primeiro momento em que tudo foi sendo readaptado de acordo 

com a realidade, a forma de ensinar, planejar e avaliar, o professor foi, desde o início da 

Pandemia e ainda é, o responsável para planejar as atividades, experiências, jogos e 

brincadeiras, organizadas e enviadas aos acadêmicos, sugerindo que um adulto acompanhe, 

oriente e até mesmo participe das experiências, sabendo-se que, mesmo por um período curto 

de tempo, quando utilizado com qualidade, constituem um momento prazeroso e de grande 
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valor para o desenvolvimento emocional da criança, diante de um tempo tão difícil de viver e 

se adaptar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considera-se para o educador a perfeita compreensão de que o brincar representa um 

importante aliado às praticas pedagógicas e que o mesmo deve ser incentivado e promovido, 

pois o brincar e o lúdico não podem ser entendidos como mero intervalo entre atividades ou 

experiências de aprendizagem, mas como ferramenta, com o mesmo valor que as outras 

atividades representam na aprendizagem, pois o brincar faz parte deste aprendizado. 

Sendo assim, é importante garantir que o brincar aconteça em vários momentos durante 

o dia da criança, dando á ela a oportunidade de ser protagonista da brincadeira. 

Os materiais devem ser selecionados de acordo com cada faixa etária e grupo, mesmo 

sendo com brinquedos, jogos ou brincadeiras permitindo o tempo para que a criança explore e 

se integre naquele momento do brincar e aprender, pois assim, elas se apropriam de várias 

habilidades e aprendizagens importantes para o seu desenvolvimento nos aspectos físicos, 

emocionais e sociais, além de experimentar o mundo, elaborar sua autonomia e organizar suas 

emoções. 
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RESUMO 

Este trabalho envolveu pesquisa bibliográfica em sites e campo, tem como eixo principal a 

valorização profissional docente numa perspectiva nacional, estadual e municipal. Neste sentido 

apontando alguns itens que são pautas de diferentes discussões no âmbito educacional. Aborda 

a depreciação salarial com relação a outras profissões, bem como a falta de interesse de exercer 

a profissão docente no atual cenário brasileiro. Também trás os itens piso salarial da categoria, 

remuneração dos profissionais pós-graduados e mestres, planos de saúde assistência médica, 

aposentadoria e tempo de serviço da classe, segurança e aumento salarial proposto pelo 

governador do Estado de Santa Catarina como forma de valorização docente. 

Palavras-chave: Valorização. Docente. Remuneração. Saúde. Aposentadoria. 

 

ABSTRACT 

This work involved bibliographical research on websites and in the field, and its main axis is 

the professional development of teachers in a national, state and municipal perspective. In this 

sense, pointing out some items that are the agenda of different discussions in the educational 

field. It addresses salary depreciation in relation to other professions, as well as the lack of 

interest in exercising the teaching profession in the current Brazilian scenario. It also brings 

items under the category salary floor, remuneration of postgraduate and masters professionals, 

health plans, medical assistance, retirement and length of service in the class, security and salary 

implementation proposed by the governor of the State of Santa Catarina as a way of valuing 

teachers.  

Keywords: Appreciation. Teacher. Remuneration. Health. Retirement. 

 

INTRODUÇÃO 

As perspectivas de melhoria do ensino no Brasil estão articuladas com a valorização 

docente, traduzida pelas condições concretas de formação, remuneração e trabalho dos 

professores. No Brasil a valorização profissional é proposta pela constituição Federal (CF) de 

1988 (Brasil, 1988), retificada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei 

nº 9394/1996 (BRASIL, 1996). 

Entretanto as mudanças ocorridas no mundo do trabalho e as reformas educacionais, das 

últimas décadas, estabeleceram certo limite para que se efetivassem mudanças favoráveis à 
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classe. As mudanças que atingiram a maioria dos países no atual contexto de globalização foram 

definidoras da agenda política no campo educacional mundial e no Brasil não poderia ser 

diferente. 

O presente artigo mostra um pouco da realidade do atual cenário educacional no que diz 

respeito à valorização docente, mais precisamente vem mostrar as deficiências de alguns dos 

pontos relacionados ao assunto. Abordando o descontentamento pela falta de atenção das 

políticas públicas no que diz respeito à remuneração, segurança no trabalho, leis que amparam 

a classe, saúde e previdência social. 

A VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR 

A figura do professor é conhecida desde os tempos onde se inicia a escolarização da 

educação brasileira. Houve o momento em que seu papel era relevante perante a sociedade, ele 

tinha certa autoridade, despertava admiração e respeito, era o detentor do conhecimento. Por 

mais que recebesse uma remuneração baixa que podemos comparar com a atualidade, era uma 

carreira atraente em suas diversas áreas, ser professor era ter status social. 

Mas em dias atuais podemos perceber que além dos salários serem menores equiparados 

com os de outras profissões o interesse pela profissão não é mais o mesmo, o que resulta na 

falta de profissionais para desempenhar a função de mediador, o professor. 

Diante disto as vagas de professor das escolas públicas, geralmente são preenchidas por 

pessoas não capacitadas, mas que para o momento são necessárias, ao menos para 

preenchimento da vaga ou para não deixar que a turma fique sem um professor. 

O piso salarial da categoria em início de carreira em 2020 era de R$ 2.886,24, sendo que 

os percentuais de reajuste do piso do magistério são definidos com base no crescimento 

percentual dos custos per capita do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e da Valorização dos Profissionais de Educação) dos dois anos anteriores. 

Sendo que, para 2021, deveria ser aplicado o crescimento percentual do valor anual mínimo 

nacional por aluno entre 2019 e 2020. Até novembro de 2020, estava previsto uma atualização 

de 5,89%, o que não ocorreu, ficando assim o aumento nulo. 

Houveram algumas contestações a respeito do assunto, mas no final de tudo, quando 

seria a época de entrar em vigor o aumento isso não ocorreu, ficando a cargo dos municípios 

executarem o reajuste conforme arrecadação local. Em alguns municípios de Santa Catarina, 

conforme lei municipal existe um benefício em que todos os anos os servidores públicos, 

inclusive professores da rede municipal, recebem um percentual, para que se efetive o 

recebimento, é necessário o servidor apresentar um ofício requerendo à administração, junto 

com certificados de conclusões de curso no decorrer do ano anterior, perfazendo um total de 80 
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horas curso. Neste ano de 2021, junto com o aumento do piso, não ocorreu devido à portaria do 

governo Federal onde diz que devido à pandemia houve queda nas arrecadações, ficando difícil 

o repasse aos municípios. 

Quanto ao percentual de recebimento em folha, um professor pós-graduado em alguns 

municípios do estado de Santa Catarina, recebe 5% acrescentado ao salário base, e, com 

mestrado variando de 10 a 15%. Falando um pouco sobre planos de saúde, em outros tempos 

também os profissionais eram assistidos por um plano de saúde, dependendo do estado ou 

município, o que em tempos atuais são raros, devendo a cada um buscar uma forma que se 

encaixe a realidade, geralmente usa-se o SUS.  

Sabemos que a assistência médica ou outras áreas da saúde são importantes a qualquer 

ser humano, podemos perceber que ainda falta esse olhar que acolhe o profissional, 

principalmente no que diz respeito ao psicológico para o professor. Está previsto em lei que se 

deve destinar um psicólogo as escolas estaduais e municipais o que não ocorre em boa parte do 

nosso país. Foi publicada no Diário Oficial da União em 12 de Dezembro de 2019, a Lei n. 

13.935/2019, onde o prazo para implantar o serviço nas escolas seria de um ano. 

Neste sentido o psicólogo deve assistir o aluno auxiliando o professor, tornando-se um 

aliado importante no andamento da rotina escolar quando no surgimento de uma dificuldade 

apresentada pelo aluno na escola, pois sabemos que o número de crianças com dificuldades de 

aprendizagem, autismo e outras comorbidades aumentam cada vez mais. Sendo assim cada 

individuo sendo ele professor ou aluno deve buscar de acordo com os seus meios possíveis, 

atendimentos necessários, já que o serviço não se efetivou em boa parte das instituições. 

Quanto ao tempo de serviço para a aposentadoria era de 25 anos de carreira, hoje já não 

procede desta forma, valendo assim a regra geral de aposentadoria como cidadão comum, tendo 

assim direito apenas quando completar a idade prevista na atual Previdência Social, mas que, 

mesmo assim com certo percentual de recebimento. 

Pela regra de antes de 13/11/2019, eram exigidos 30 anos de contribuição para homens 

e 25 anos de contribuição para mulheres. Nessa regra não era exigida idade mínima e, por isso, 

aplicava-se o fator previdenciários. 

A Reforma Previdenciária de 2019 estabeleceu uma nova regra permanente de 

aposentadoria prevendo idade mínima e tempo de contribuição. 

A nova regra definitiva de aposentadoria dos professores estabeleceu o tempo mínimo 

de 25 anos de exercício de ensino básico, fundamental ou médio tanto para homens, quanto para 

mulheres. Foi reduzido cinco anos do tempo de contribuição da regra anterior para os homens 

e, além disso, a idade criada com a nova lei é de 60 anos para os homens e 57 anos para as 

mulheres. 
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Com base na lei, para poderem se aposentar com 100% da média dos salários de 

contribuição posteriores a julho de 1994, os professores devem preencher além da idade mínima 

40 anos de contribuição, para homens e 35 anos de contribuição, para mulheres. A violência e 

o desrespeito à classe também cresce a cada dia, podemos citar aqui o massacre ocorrido na 

cidade de Saudades, estado de Santa Catarina, no mês de maio do corrente ano, onde uma 

professora, uma agente educacional e três crianças com menos de dois anos foram mortas dentro 

da escola a golpes de faca por um jovem de 18 anos de idade. Sendo importante citar aqui o 

fator segurança nas escolas públicas, o que não ocorre também. E tantos outros casos específicos 

de violência ao professor que acontecem no próprio local de trabalho muitas vezes por motivos 

banais, tornando-se este mais um ponto notável na desvalorização da classe e de todos os 

envolvidos, se a escola é alvo de violência mostra que deve ser alvo de segurança e atenção.  

Neste momento diante de vários acontecimentos no cenário político, social e econômico, 

eis que o atual governador de Santa Catarina Carlos Moisés propõe em maio deste ano (2021), 

que o salário dos professores estaduais com formação acadêmica de ensino superior, seja no 

valor de 5 mil reais. O que nos põe a pensar que finalmente alguém voltou o olhar para o 

profissional de educação.  

“A valorização do trabalho dos professores é fundamental para a qualidade do ensino 

em Santa Catarina. São eles os grandes agentes de transformação e formação das gerações. O 

governo do Estado hoje trata a educação como prioridade”, diz Carlos Moisés. 

Entra em debate construir um anteprojeto para alterar o plano de cargos e salários do 

magistério estadual. Conforme o secretário de administração, Jorge Tasca, “a intensão é de que 

o valor entre em vigor ainda este ano, a decisão está tomada, agora estamos debatendo questões 

jurídicas e operacionais para que possamos programar esse valor”. 

A promessa, além do aumento dos salários e outros incentivos à carreira seguem em 

tramites, enquanto isso aguardamos para que efetive-se e cumpra-se. 

Poderíamos citar aqui muitos fatos que acontecem e tornam-se fatores dê motivacionais 

para atuar na carreira, o amor em ensinar e aprender é um dos fatores que ainda motivam, mas 

diante do atual cenário da economia que vivemos fica difícil a disparidade entre amor e a 

sobrevivência. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A valorização do trabalho docente depende de um equilíbrio de todos os fatores citados. 

Ela vai desde a formação continuada, motivação com políticas favoráveis à classe, segurança, 

melhor remuneração, planos de saúde e suporte pedagógico e psicológico.  

Pensar na carreira de ser Professor requer ir muito além de um simples diploma, estar 

acompanhando as mudanças que ocorrem na sociedade, nas leis muitas vezes injustas, se 

adequar a elas, efetivar na prática as teorias aprendidas moldando a cada realidade do seu 

acadêmico, é este o papel do professor. 

De tempos em tempos ocorrem mudanças num todo, e lá está o professor, buscando, 

acompanhando para que seu exercício de agente transformador não fique só no papel. 

Não há tempo, nem horário a mente não para, o seu melhor tem que ser feito. Tornar as 

pessoas melhores é uma das suas metas. De nada valeria o tempo empreendido em aprender se 

não tivesse a oportunidade de repassar o que aprendeu.  

Tem que dar o seu melhor, sorrir, mesmo quando precisa chorar, auxiliar, mesmo 

quando precisa de auxílio, é amor incondicional, que precisa sim ser olhado. O mundo a 

sociedade precisam do professor. 

Então que os olhares se voltem para o contexto como um todo, e assim percebam a 

importância do professor em cada setor da economia, da sociedade e da vida humana,  sem ele 

não há transformação, pois sabemos que ele atua na escola, mas sua abordagem é ampla e vai 

além do campo escolar, formando cidadãos capazes de viver e formar uma sociedade mais justa 

e humanitária. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BORGES, Carolina. CALDAS, Joana. Professora e agente educacional morrem em atentado a 

creche em Saudades, no Oeste de SC. Disponível em: https://g1.globo.com/ Acesso em: 

21/06/2021. 

 

BUENO, Ney. Projetos de reajusstes para professores e segurança pública são encaminhados 

para a alesc. Disponível em: https://www.sc.gov.br/noticias. Acesso em: 13/07/2021 

 

BRASIL. Constituição: República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Federal, 

1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm Acesso em: 

22/07/2021. 

 

https://g1.globo.com/
https://www.sc.gov.br/noticias


 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

468 
_______. Lei n.º 9394 de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB). Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, n.º 2048, p.27833-

27841, 23 dez. 1996.  

 

DAU, Gabriel. Regras específicas para a Aposentadoria do Professor. 

Disponível em: https://www.jornalcontabil.com.br/regras-especificas-para-a-aposentadoria-

do-professor/ Acesso em 06/06/2021. 

 

MENEZES, Dyelle. Portal do Portal MEC divulga reajuste do piso salarial de professores da 

educação básica para 2020. Disponível em:  http://portal.mec.gov.br/ Acesso em 26/07/2021. 

 

MUNHOZ, Aurélio. Piso do magistério não terá reajuste em 2021. Disponível em: 

https://ciedepar.com.br/ Acesso em: 20/07/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jornalcontabil.com.br/regras-especificas-para-a-aposentadoria-do-professor/
https://www.jornalcontabil.com.br/regras-especificas-para-a-aposentadoria-do-professor/
http://portal.mec.gov.br/
https://ciedepar.com.br/


 

International Integralize Scientific Florianópolis, Ed.1, n.01, julho/2021 - ISSN/2675-5203 

469 
 

 

A EDUCAÇÃO NUMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA 

EDUCATION FROM A CONTEMPOR NEA PERSPECTIVE 

 

 

Solange Aparecida Risson 

 

RISSON, Solange Aparecida. A educação numa perspectiva contemporânea. Revista Integralize, 

Ed.01, n.1, p. 468-473, Julho/2021. ISSN/2675-5203 

 

RESUMO 

O presente artigo desenvolveu-se a partir de pesquisa bibliográfica em sites e livros, onde traz 

um breve histórico dos primeiros movimentos e mudanças ocorridas na Educação Pública no 

Brasil. Os desafios enfrentados ao longo do tempo para a efetivação de uma educação 

satisfatória e de qualidade de ensino, que abrigasse a evolução das sociedades, tendo em si 

agregadas formas de motivação e investigação de novos formatos de ensinar. O objetivo é levar 

o leitor às reflexões e algumas sugestões de mudanças possíveis para que se efetive a educação 

pública de qualidade usando melhor os recursos já existentes, buscando outros e aproveitando 

todo o empenho dos envolvidos até o presente momento no desenvolvimento educacional. 

Propõe um olhar para a valorização dos profissionais de educação e que novos formatos de 

qualificações estejam ao alcance de todos. Os resultados obtidos nos dão conta de que as 

mudanças devem acontecer de forma efetiva e continuada conforme as evoluções dos espaços, 

localidades e tempos. 

Palavras-chave: Mudanças. Educação. Reflexões. Motivadora. Continuada. 

 

ABSTRACT 

The present article was developed from bibliographic research on websites and books, where it 

presents a brief history of the first movements and changes that occurred in Public Education 

in Brazil. The challenges faced over time for the realization of a satisfactory and quality 

education, which would shelter the evolution of societies, having in itself forms of motivation 

and investigation of new teaching formats. The objective is to take the reader to the reflections 

and some suggestions for possible changes so that quality public education can be carried out 

using better the existing resources, seeking others and taking advantage of all the efforts of 

those involved up to the present moment in educational development. It proposes a look at the 

valorization of education professionals and that new qualification formats are available to 

everyone. The results obtained tell us that the changes must take place in an effective and 

continuous way according to the evolution of spaces, locations and times. 

Keywords: Changes. Education. Reflections. Motivating. Continued. 

 

INTRODUÇÃO 

Pensar na educação pública de qualidade nos remete a olhar o contexto desde o início 

do formato educacional incutido nas sociedades, mas principalmente na nossa sociedade que 

vive em constantes mudanças com o intuito de buscar novas formas de ensinar, mas que sejam 

atrativos aos olhos dos interessados, os estudantes, sejam elas crianças, jovens ou adultos. Os 

modelos tradicionais de ensino por si só não são e nem devem ser os únicos recurso no tocante 

ao aprendizado. 
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Neste sentido o presente artigo propõe que se façam reflexões a cerca do tema e que 

novas ideias e práticas sejam agregadas ao cotidiano curricular da escola pública, aliadas a 

realidade de cada comunidade, município, estado ou país. 

Praticas estas que venha proporcionar a participação dos estudantes, profissionais e da 

família como principal motivador a busca de novos conhecimentos das crianças e jovens. 

O momento pede novos olhares também no que diz respeito à formação e a valorização 

dos profissionais de educação, desde os assistentes, professores, coordenadores e diretores, pois, 

sabemos que todas as profissões existentes passam pela educação no contexto escolar, desta 

forma propõe-se um olhar cuidadoso que venha efetivar novos formatos de incentivo e 

formação acadêmica dos professores. 

 

A EDUCAÇÃO NUMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA 

O tema educação no contexto escolar público é de constante abordagem em nosso país 

e no mundo em tempos atuais, mas nem sempre foi assim, nas décadas de 1970 e 1980, não 

eram feitos muitos questionamentos profundos sobre as qualidades ou os rumos que a educação 

deveria tomar. Mas a partir dos anos 1990 iniciou uma reflexão profunda a respeito do saber, 

conhecer e direcionar novas formas de ensinar e aprender, nas suas diversas esferas e eixos. 

Todo esse processo, porém, é um reflexo do nosso desenvolvimento histórico, na medida 

em que a sociedade foi se desenvolvendo precisou que novos formatos de educação fossem 

efetivados, pois a demanda do crescimento econômico e social exigia isso, pedia trabalhadores 

com maiores conhecimentos e uma nova organização legislativa educacional. 

Desde então, o assunto ganha cada vez mais ênfase, iniciando com reflexões de alguns 

estúdios como Paulo Freire, que já dizia ser necessário um novo formato institucional 

educacional, onde abrangesse não apenas as edificações que tiveram de ser ampliadas, 

modificadas e adaptadas conforme a realidade de cada comunidade, município ou estado, mas 

também nos modelos de ensino, pois já não bastava: “uma pedagogia autoritária, ou um regime 

político autoritário, que não permite a liberdade necessária à criatividade, e é preciso 

criatividade para se aprender” (FREIRE, SHOR 2006, p.31). 

Este novo formato de educação teve uma série de reações, de estudantes, professores já 

acostumados com um modelo estabelecido, da sociedade que teve que se adaptar e das 

autoridades que tiveram que se mobilizar com projetos, pesquisas e investimentos. 

As reformas educacionais desde o Brasil até os outros países em desenvolvimento, 

impulsionadas pelo Banco Mundial e outras organizações internacionais, cujo objetivo era 

produzir um reordenamento das políticas sociais do Estado. “No Brasil, estender o atendimento 
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do ensino fundamental, interpretado como educação básica foi à meta a ser conseguida”. 

(Oliveira,2001). 

A educação escolar no país consolidou uma tendência dos países em desenvolvimento 

que era de responder aos imperativos da associação submissa do país ao processo de 

globalização neoliberal. O sistema educacional como um todo se redefine para “formar um novo 

trabalhador e um novo homem que contribua para amenizar a crise internacional capitalista” 

(Neves, 1999). 

Este tempo foi um marco, porém a abordagem do presente artigo, diz respeito à educação 

contemporânea onde já perpassamos outras tantas adaptações de modelos e mudanças das leis 

que amparam a educação em nosso país, buscando adequações e modelos educacionais 

diferentes. 

Assim como em outras realidades já vividas os desafios existem e eles são 

enfrentamentos nos diversos contextos da sociedade, família e escola, a missão da educação 

contemporânea é encarar esses desafios dialogando, descobrindo e até mesmo desafiando, sem 

dar respostas prontas quando não há interesse em buscar o novo dos indivíduos envolvidos. 

“A principal meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas, 

não simplesmente repetir o que as outras gerações já fizeram. Homens que sejam criadores, 

inventores, descobridores. A segunda meta da educação é formar mentes que estejam em 

condições de criticar, verificar e não aceitar tudo aquilo que elas se propõem”. (Jean Piaget) 

A educação contemporânea propõe uma compreensão do sistema educacional como um 

todo, avaliando os processos adotados dentro de uma instituição de ensino, oferecendo uma 

nova perspectiva de habilidades e competências para os estudantes, pois as velhas práticas e 

metodologias ultrapassadas já não suprem as necessidades da atual realidade vivenciada 

principalmente pelos estudantes. Considerando que as informações estão cada vez mais rápidas 

e acessíveis e que os estudantes se tornam cada vez mais autônomos e conectados, por sua vez, 

as novas tecnologias e mídias sociais revolucionam a forma de ensinar e aprender. 

Sendo assim cada instituição aos poucos tende a se adaptar a esta realidade, direcionadas 

e amparadas por leis, documentos e órgão competentes ligados à educação, nestas são discutidas 

e projetadas às formas de melhor inserir o aprendizado no cotidiano do estudante, podemos citar 

aqui a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), no que tange a Educação Infantil e Anos 

Iniciais. 

Onde: “A ideia é que os estados junto com seus Municípios padronizem um modelo, 

porém agregando as especificidades de cada cidade. O regime colaborativo acaba abrindo portas 

para que outros assuntos possam ser trabalhados de forma articulada, e não apenas na elaboração 

do currículo” (BNCC/2020). 
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A proposta do documento é ampla desde a educação infantil e os anos seguintes, mas de 

nada vale a formulação de um documento tão importante se as práticas ainda continuarem as 

mesmas de outros tempos. 

Para uma efetivação é necessário empenho e mudança hábitos dos professores, alunos, 

crianças e principalmente da família que é tão responsável do aprendizado quanto o ambiente 

escolar e seus envolvidos. Vale ressaltar aqui a necessidade da escuta e da compreensão, para 

que ouvindo possa se chegar a novos caminhos importantes no desenvolvimento da 

aprendizagem. 

Isso requer que a escola tenha seu perfil contemporâneo de aprendizado, um ambiente 

de respeito, onde todos busquem o coletivo, tendo um olhar de acolhimento, escuta e auxílio 

para que o indivíduo venha se oportunizar vencer os desafios que a sociedade impõe, ou seja, 

educar para enfrentar o mundo lá fora. Iniciando num primeiro momento pela formação 

continuada, onde o professor e equipe escolar mantem-se atualizada, com inovações nas práticas 

pedagógicas cotidianas, mas que essas formações possam ser efetivadas na prática e não apenas 

na teoria, tendo em vista a necessidade de cada realidade institucional. 

Além das práticas pedagógicas existem outros quesitos importantes para serem 

avaliados e efetivados para o sucesso da instituição junto ao acadêmico. Estas práticas devem 

ter por finalidade tornar antes de tudo o ambiente escolar agradável, além das paredes enfeitadas 

e coloridas, apresentar oportunidades onde o aluno é convidado a multiplicar descobertas, a 

partir de experiências vivenciadas em sala de aula e no ambiente escolar geral. 

Através de inovação usando ainda os recursos já conhecidos desde o lápis, a caneta, a 

régua, até o livro didático, incluindo os métodos tradicionais, aliados as novas tecnologias e a 

criatividade de cada um, podendo dar significado ao ensino aprendizagem através de projetos 

interdisciplinares dinâmicos e interativos. 

Neste contexto a motivação deve ser uma das principais aliadas, pois sabemos que 

muitos estudantes frequentam as escolas por obrigatoriedade ou rotina. E se houver um fator 

motivador certamente a visão dos educandos aos poucos vai se modificando e o porquê de 

frequentar a escola toma um novo sentido. 

 
[...] Raramente fomos provocados por uma reinvenção criativa da linguagem sob 

nossos olhos, de um modo excitante, em que a linguagem nos obrigasse a repensar a 

maneira de ver a realidade. (FREIRE, SHOR. 2006, p. 54) 

 

O fator motivador pode também ser o ensino contextualizado, onde tenham conteúdos 

com assuntos e linguagens condizentes com as situações reais vivenciadas e que tenham algum 

sentido para eles. É importante também que não somente o desenvolvimento cognitivo esteja 

envolvido, mas também o desenvolvimento socioemocional. 
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Motivar e ensinar através de jogos, usando as tecnologias, desafios, rankings, 

pontuações, prêmios por execução de tarefas, promovem além da motivação, a atenção e a 

interação dos estudantes. 

A Educação Contemporânea propõe de certa forma unir o clássico ao moderno com o 

objetivo de aproveitamento de tempo, recursos, espaços, práticas e saberes, visando o bem estar 

comum de todos os envolvidos no contexto educacional, afinal os velhos saberes contribuíram 

e ainda contribuem para as práticas, eles formam a base e a partir delas se abrem novos olhares, 

pois sabemos que tudo pode ser modificado pelo melhor através de novas perspectivas da 

realidade do contexto de cada instituição educacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao analisarmos a atual realidade da escola pública, percebemos que muitas mudanças 

ocorreram, mas ela ainda continua presa ao modelo tradicional de ensino, embora diante de 

muitos avanços, ela precisa ser reinventada, para que venha contribuir de forma efetiva na 

formação do sujeito de forma integral, diminuindo desigualdades de acesso ao saberes. 

Neste reinventar também inclui o envolvimento dos pais, pois a família delega à escola 

muitas de suas obrigações. Muitos pais nem se quer comparecem as reuniões propostas ao longo 

do ano letivo, mas mesmo assim exigem que o papel da escola seja cumprido. A colaboração 

de todos os envolvidos é importante, pois poderiam se promover debates e troca de ideias para 

a melhoria da rotina e práticas diárias. 

Quando práticas desenvolvidas estão de acordo com a realidade dos estudantes, além de 

estímulo no processo de ensino aprendizagem, prepara-os para os desafios futuros. 

Neste contexto, o papel da escola da vida dos estudantes é fruto de condições sociais, 

por isso tantos questionamentos sobre o verdadeiro papel da escola pública. Portanto 

transformar a escola em um espaço de inserção social que oportunize transformações reais é o 

grande desafio para a educação. 

Outro grande desafio da escola pública é o material didático usado, eles são elaborados 

para ensino em larga escala, não levando em conta as diferenças de uma instituição para a outra 

e a realidade social dos estudantes, sendo um desafio para o professor que terá que adequar o 

material pronto e seu conhecimento com a realidade dos seus estudantes. 

Desafio também é a valorização dos profissionais de educação, valorização monetária, 

condições de trabalho, planos de saúde, planos e cargos de salários, estabilidade de trabalho, 

tempo de aposentadoria, valorização pela sociedade, formações diferenciadas para a carreira, 

como o acesso ao mestrado e outros. 
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A escola que desejamos acontece a passos lentos, ela só se efetivará quando todos os 

sujeitos envolvidos se derem conta de que cada um tem sua parcela de contribuição para 

melhorar a qualidade de educação num contexto geral. A pergunta é: sabemos qual é o nosso 

papel diante da realidade a ser mudada na educação no Brasil?  
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ABSTRACT 

The objective of this paper is to explore some of the problems that mature workers go through 

when they are dismissed from their employment and find themselves jobless after 40 years old. 

Bearing in mind that this scenario is something from the modern world as Ulrich Beck would 

say ‘’A hundred years ago there was no unemployment; THIS IS is an invention of the late 

nineteenth century”. The main objective of this work is to present the employment difficulties 

of this age group, in particular. 

Keywords: Employment, Job Market, Unemployment, Jobless. 

 

RESUMO 

O objetivo deste artigo é explorar alguns dos problemas pelos quais os trabalhadores maduros 

passam quando são demitidos do emprego e ficam sem emprego após os 40 anos. Tendo em 

mente que este cenário é algo do mundo moderno, como diria Ulrich Beck ‘’ Há cem anos não 

havia desemprego; ESTE IS é uma invenção do final do século XIX ”. O Objetivo principal 

deste trabalho é apresentar as dificuldades de emprego deste grupo de idade, em particular. 

Palavras-chave: Emprego, Mercado de Trabalho, Desemprego, Desemprego 

 

INTRODUCTION 

The main points to address are the difficulties faced by people over 40 years old to find 

A work and how the government could give incentives to organizations to employ those people. 

In this employment world workers find themselves out of jobs for so long and in some cases, 

they can’t find anything for quite long time, that is so upsetting and shocking. Looking around 

and seeing many people like fathers, mothers, grandparents struggling to get back to the market 

and FIND nothing for them. 

 How a person with so much to offer professionally and also personally is jobless? 

Would the answer to this question be blamed on the government? Why they are not good enough 

to help developing even more businesses? Why age matters so much? Is jobless after 40 a thing 

in the whole world? 
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During this reflection few valuable points will be highlighted here, and they are 

important to be mentioned. Starting from Lacerda, a writer who showed a certain concern 

regarding the employment situation around the world and addressed his worries regarding it in 

his works. 

Today there are few countries that can afford not to face the enemy called 

unemployment. It already affects the lives of at least 180 million professionals around 

the world. If one considers who works and earns less than 1 dollar a day, the number 

is 550 million. In Europe, unemployment is already classic in countries like Spain and 

France. In the United States, with the economic slowdown since 2001, it appears as a 
real threat. In Brazil, the rate has already hit 13% (LACERDA, 2004). 

Report from a Brazilian citizen (Carla dos Santos) and her perception in relation to this 

problem faced not only in Brazil but in other countries too: “My childhood was brilliant and 

problems such as employment was far less important than my broken doll at that time. Growing 

up in an emergent country has taught me really valuable lessons. I was able to notice what areas 

of the country worked and what areas did not. What ALSO helped was the fact that my family 

was huge, l could pretty much see everything around me. One of the things l can remember 

clearly even now was my 47 years old uncle struggling to find a job for “years”. Yes, you read 

it right, he struggled for years and when he eventually got it, it was a minimum wage job. It was 

a proper miracle when he actually got that job, everyone could see in his face how happy he 

was even though it wasn’t the kind of job he had worked before. At last he would be able to 

provide again after so long in the dark. And the same struggle l could see with others around 

me. Every time someone was let go the first thing that popped into my mind was “again he/she 

will go through that dark phase”. The struggle is real and brutal, the difficulties, the humiliation 

and how upsetting this whole process can be for those ones looking to get back into the market. 

It can disrupt their lives completely. Draining their feeling with every rejection. The feeling of 

incapacity, affecting their self-steam in a massive way.” 

An example of this panorama, in relation to the professional of 40 years and more, is 

the observation of Pastore (2001, p. 88): I have a neighbour of 54 years who was fired 

eighteen months ago where he was chief accountant. He had 400 employees under his 

tutelage and earned $3,500 a month. He was fired and doesn't get another accountant 

job because for a company he would cost seven thousand dollars. (MINARELLI, 1995, 

p. 10) 

  

Mrs. Santos’ story is “normal” in a country like Brazil. Unfortunately, a country which 

has a reputation for joy, samba, barbecue, parties, sunshine. It is also known for its profound 

inequality, with good people but with poor administration. In Ulrich Beck words “Brazilian 

political discourse often has little to do with reality” also, “disorder of progress”. The Brave 

New World of Work, page 95. 
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Something quite common in emergent countries is the temporary contracts. Basically, 

companies hire employees for periods of time and then once that period is over, they FIRE 

THEM. Just like that, as easy as it sounds. Usually the length of these type of contract is 3 

months, but it can be renewed for other few months. UNCERTAINTY ABOUT 

EMPLOYMENT IN PLACES LIKE BRAZIL IS IMMENSE. COMPANIES HAVE 

NEITHER COMMITMENT TO THEIR EMPLOYEES, NOR DO THE LAWS HELP. 

Again, the same questions have to be asked and acceptable answers need to be provided. 

Why people over 40 are not good enough? Why age matters so much? Jobless after 40, is it a 

thing in the whole world? People over 40 can offer so much to businesses, they can be an 

ADVANTAGE for them and they are out there being discarded like disposable items. THE 

most common excuses are: “they can be a slow learner” or “they have spent TOO many years 

doing the same type of job, which pushed them back and their abilities to learn new things” or 

“they can cost a lot to the employers”. For businesses people are compared with machines, they 

can become obsolete. Which is a real pity and certainly they don’t have the right approach 

towards their employees. What is crucial to emphasize here is how important are THE 

companies in the staff’S LIVES, they have big roles in their lives. “Companies” are people too, 

such as: the directors, managers and leaders; their main purpose is to develop their businesses 

but also, they could turn their eyes to their workforce too. Both sides need to be working 

together to build a better place. People have huge capacity to develop professionally even more 

with a little push from those ones who are going to be benefited from their improvement. There 

is always a possibility to extract the best from people, it just needs to be worked on. 

Are companies ready to take this type of challenge? Investing in people can be a huge 

task, time consuming and it needs to have a substantial budget too and businesses might not be 

in a position to do so or they simply don’t want to. A fantastic idea is to bring the government 

into this scenario. What could the government be doing to help companies that are willing to 

invest in their people? They could pressure businesses to embrace their people. It is the 

government’s duty to help society and countries which had this sort of support are succeeding 

in that matter. 

Things such as running social projects like the ones involving young people to find their 

first job or other projects involving the least employable people in that society, are interesting 

ideas to improve the level of employment in that particular society. The government has to 

embrace and assist over 40s too, it is the government responsibility to give these people a chance 

to be back into the market.  EVEN need to place people in the same career path they were 

before, but it is vital for them to be working again, to be providing for their families and to be 
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learning new skills. As society understands, the government has a sort of paternal side of it, it 

seems to be that the government is their parents in a way, there is always an obligation to obey 

its laws and live under its rules, therefore there is an expectation of caring from it to. That’s 

how the majority of parents behave, they show care and respect towards their children. What 

countries like Brazil needs are respect and care from the ones that they expect to have it from. 

It is also, important to remember that being in this situation, being a job hunter there is a need 

to be improving their skills all the time, the necessity to be upgrading their professional 

knowledge is crucial for most sectors. The problem to be in this position is the lack of financial 

resources to be able to keep boosting their expertise in order to be leading this competition. 

believes that these professionals should adjust themselves to the "new times" and not 

leave the responsibility of the employer. [...] professionals who are honest and 

competent in their respective areas of work, but who are no longer in tune with the 

new times and end up entrusting the matters of their responsibility to third parties. 

They entrust their careers to the employer. (MINARELLI, 1995, p. 31) 

  

BESIDES THAT, emergent countries like Brazil and others have a culture barrier, 

which it’s extremely difficult to invest in their people. On the other hand, countries like the UK 

invest and give assistance to them. There is good will coming from everywhere to embrace 

people, to embrace all ages, cultures, nationalities, races, any backgrounds; that’s what The UK 

has been doing for so many years and the results are clear to everyone. This paper has no 

intention to point if a place is better or worse than others, however some aspects of their 

societies shouldn’t be ignored. The UK is trying to give people changes and opportunities in 

life, and in some respects is succeeding. People can be better; they just need a little help from 

the ones who is supposed to be there for them. Layard, Nickell and Jackman, their opinion about 

unemployment is below: 

As everybody knows, unemployment rates differ widely between occupations and 

between regions, as well as across age, race, and (sometimes) sex groups. The striking 

thing is how stable these differences are. In all countries, unskilled people have much 

higher unemployment rates than those with skills. Similarly, youths have higher rates 

than adults. (LAYARD, NICKELL and JACKMAN, 1991, p. 285) 

 

 Some years ago, few companies in Brazil came up with initiatives that have changed 

people’s lives. That gave lots of people hope to be engaged again into the market. Those 

companies employed people over 50 years old, they had this project in place trying to boost this 

particular market and recently two big companies have opened trainees’ vacancies for over 55’s 

too. Projects like this one could became “normal” in society. This would give the government 

an opportunity to step up and give its contribution to society; would also, help individuals to 

battle the ghost called unemployment. 
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Another good example to follow is in South Africa. The government has implemented 

a tax benefit to industries to employ the least employable elements of that society. That has 

made a huge difference in people’s lives for sure. There is always a way to be better, to get 

better, however is there a will to do so? 

FINAL CONSIDERATIONS 

Coming back to the over 40s, they have huge potential in terms of contributing with 

companies, their professional and personal experiences in life have to be useful and utilized. 

They can offer so much, and few traits are worthwhile to be named, such as: stability, maturity, 

life experience, diversity and much more. Thinking about stability, which companies don’t want 

stability from their employees? All of them, their attitudes towards others are without a doubt 

humanized and can give others that sense of security, that sense of stability. Maturity, a person 

who is mature enough to understand the companies’ needs. A reliable and mentally stable 

person, who can bring their skills to the business. Other two personalities traits are important to 

be mentioned too, which are life experience and diversity. Experience in life that could be in 

two levels, either professional or personal. Both experiences can contribute to the way they 

speak to people or even to the way they teach others. Over 40s can have a different approach 

towards people too. They are capable of dealing with different attitudes in the workplace, for 

example pointing the correct way to behave in any given situation. Diversity is also a very 

important peculiarity in this conversation. Countries like The UK embrace diversity, embrace 

immigration, embrace different people, ideas, cultures and backgrounds; showing diversity in 

the same place can enrich the economic output of the country. 
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