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RESUMO 

O presente artigo aqui tem como propósito adentrar o contexto educacional no quesito produção 

das informações e direcioná-las para os dados Estruturados e Não Estruturados na perceptiva 

da Ciências de Dados. Durante boa parte do tempo a instituição escola produziu informações e 

dados, seja através das imensas listas de frequência, das avaliações mensais, bimestrais, análise 

dos cadernos dos estudantes entre outras produções. No entanto, como designar essas 

informações como fontes seguras e fidedigna no processo de aprendizado dos discentes? Foi 

pensando em uma situação hipotética que objetivou trazer as características e uma 

fundamentação teórica da Ciências de Dados para o contexto da aprendizagem educacional. Em 

outras palavras, buscar informações sobre a produção de dados no contexto educacional 

direcionados para o processo avaliativo. Outrossim, conceber nas avaliações objetivas e 

dissertativas fundamentos dos Dados Estruturados e Não Estruturados e subsequente alinhá-los 

com a utilidade dessa informação para os educadores na tomada de decisão. 

Palavras-chave: Ciências de Dados. Dados Estruturados. Dados Não Estruturados. 

Aprendizado Escolar. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article here is to enter the educational context in terms of the production of 

information and direct it to the Structured and Unstructured data from the perspective of Data 

Sciences. For a good part of the time, the school institution produced information and data, 

either through the immense attendance lists, monthly, bimonthly evaluations, analysis of 

students' notebooks, among other productions. However, how to designate this information as 

safe and reliable sources in the students' learning process? It was thinking about a hypothetical 

situation that aimed to bring the characteristics and theoretical foundation of Data Sciences to 

the context of educational learning. In other words, to seek information about the production of 

data in the educational context, directed to the evaluation process. Furthermore, conceive in the 

objective and dissertative evaluations the foundations of Structured and Unstructured Data and 

subsequently align them with the usefulness of this information for educators in decision 

making. 

Keywords: Data Sciences. Structured Data. Unstructured Data. School Learning. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O principal objetivo deste artigo é buscar na literatura, fundamentos para compreender 

a Ciências de Dados ou Data Science, sobretudo, os dados Estruturados e Não Estruturados e 

subsequente, alinhá-los com as informações educacionais no interior da escola, principalmente 

mailto:albertoalves@professor.educacao.sp.gv.br
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as avaliações nas suas múltiplas dimensões, objetivando fornecer ajuda aos professores e 

gestores na tomada de decisões direcionadas para o ensino aprendizagem.  

Em outras palavras, buscar uma fundamentação teórica metodológica, investigativa 

sobre a produção de dados construído dentro de uma sala de aula, acima de tudo, como os 

educadores poderão fazer uso dessas ferramentas nos aspectos avaliativos dos estudantes.  

A priori, discorreu sobre os conceitos da Área da Ciências de Dados e as categorias, 

Dados Estruturados e Não Estruturados na perspectiva das informações produzidas no interior 

de uma sala de aula, aja visto os processos avaliativos dos alunos pelos professores. 

Todavia, as categorias utilizadas na Ciências de Dados não é uma Área separada da 

educação formal, fazendo parte do mundo das empresas e direcionada somente para o uso 

incessante das tecnologias. Verificou através dos referenciais teóricos que os conceitos de dados 

Estruturado e Não Estruturados permeiam as atividades escolares no momento das avaliações.  

Com os estudos desenvolvidos no presente artigo, os professores e a equipe escolar 

conceberão de forma sintética que a Ciências de Dados ou Data Science, junto com os Dados 

Estruturados e Não estruturados categorias visíveis no processo avaliativo dos alunos.  

Grosso modo, a fundamentação teórica metodológica utilizada no desenvolvimento do 

artigo esteve alinhada com a literatura vigente sobre a Data Science ou Ciências de Dados, 

acima de tudo, sempre procurando alinhar ao contexto escolar.  

A possibilidade do alinhamento entre a Ciências de Dados no contexto escolar 

direcionado para o processo avaliativo, não tem a finalidade de implantar essa Área e as suas 

especificidades no contexto institucional educativo. Muito menos, menosprezar as 

particularidades das observações dos educadores em relação a método avaliativo. 

Outrossim, objetiva neste artigo um estudo científico profundo, proporcionando um 

alinhamento entre os conceitos da Ciências de Dados e Data Science (Dados Estruturados e 

Não Estruturados) e o processo avaliativo no contexto escolar em uma perspectiva qualitativa. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Uma Breve História da Ciências de Dados 

 

 Embora não seja de hoje que autores e estudiosos buscaram interpretações dos dados 

nas escolas, foi na contemporaneidade que vários personagens começaram a visualizar as 

informações e subsequente a quantidade de dados como algo de valor na tomada de decisão das 

empresas, negócios e das escolas. Percebe-se através da disciplina estatística que a análise de 

dados remonta ao século XVIII, a Ciência de Dados é algo mais próximo dos nossos tempos.  

 

Embora a ideia de que as técnicas analíticas põem ser usadas para entender e extrair 

informações de dados seja tão antiga quanto o campo da estatística, remontando ao 

século XIII, a expressão Data Science é atribuída a Willian S. Cleveland que em, 2001, 

apresentou a ciência de dados como uma disciplina independente que estendia a área 

da estatística [...]. (FILATRO, 2021, p. XVIV). 

 

Seguindo a linha de pensamento de FILATRO (2021), sabe-se que a Ciências de Dados 

é algo engendrado no século XXI. Assim, a maioria das pessoas e profissionais não 

familiarizaram com o conceito dessa área, sobretudo, nas escolas. 



 Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 10 

A priori, buscando o conceito de Data Science ou Ciência de Dados, encontra-se como 

uma, “[...] disciplina que fornece princípios, metodologias e orientações para transformação, 

validação, análise e criação de significado a partir de dados. Objetivo é extrair conhecimento 

de conjuntos de dados [...]” (FILATRO, 2021, p. XXIV). 

No que tocam as empresas a Ciências de Dados ou a Data Science, chegou mais cedo 

no processo de coleta de dados e na tomada de decisões, outrossim, em um sistema globalizado, 

as informações têm valor comercial de extrema importância.  

Contudo, no contexto educacional ainda é incipiente o uso das características da 

Ciências de Dados na análise dos dados produzidos através das múltiplas informações 

construídas pelos alunos.  

A priori, a produção de Dados tem início com as frequências, avaliações, questionários, 

provas mensais, bimestrais entre outros instrumentos utilizados pelos professores em suas 

propostas de aula. Dessa forma, os docentes têm em suas mãos uma quantidade enorme de 

informações relevantes, entretanto, é necessário transformá-las em Dados Estruturados e Não 

Estruturados na tomada de decisões.  

Diante dessa situação e da quantidade de dados produzidos em uma instituição escolar, 

é de suma importância que os professores e gestores concebam os valores dessas informações, 

acima de tudo, se os mesmos são estruturados ou não estruturados, facilitando o processo 

avaliativo e a tomada de decisões mais assertivas.  No entanto, para a tomada de decisões no 

contexto escolar sobre dados estruturados e não estruturados, é fundamental conceber o 

conceito do mesmo. 

De acordo com a literatura vigente os dados estruturados são:  

 

Dados de formato fixo e com tipos bem definidos (números, textos, datas etc.), 

organizados rigidamente na forma de tabelas (com linhas e colunas) em bancos de 

dados ou arquivos do Excel. Todas as entidades do mesmo grupo (ou coluna, se 

pensarmos em tabelas) têm os mesmos atributos, formato e comprimento, além de 

segurem a mesma ordem. (FILATRO, 2021, p. 6). 

 

Como visualizamos os dados estruturados nas escolas no ensino aprendizado dos nossos 

alunos?  

Fundamentado na linha de raciocínio de FILATRO (2021), os dados ou as informações 

estruturadas na escola são aquelas no formato fixo, simples bem definidos, não exigindo dos 

educadores e alunos interpretações profundas, os mesmos, são objetivos.  

Prosseguindo, a autora concluiu que vários setores da sociedade, 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 [...] (FILATRO, 2021). 

No tocante a escola, as interações humanas acontecem de forma exponencial nas últimas 

décadas com a universalização das matrículas, alunos, professores, pais, responsáveis e a 

comunidade escolar produz informações em tempo real.  

Diante dessa ação, a unidade escolar deve minerar os dados, analisá-los e enquadrarem 

nas categorias Estruturados ou Não Estruturados para subsequente produzir novas informações 

fundamentais na tomada de decisão. 

 

Para uma análise profunda sobre os dados estruturados, segue abaixo a ilustração:  
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Figura ilustrativa– 1: Tipos de dados segundo sua estrutura. 

 
Fonte: Adaptada de E- SKILLSBUSINESSTOOLBOX, apud FILATRO, 2021. 

 

 De acordo com a ilustração acima, os dados estruturados aparentemente nos mostram 

certa constância facilitando a interpretação, visto que o seu conteúdo segue um padrão fixo.  

Grosso modo, fazendo uma analogia com a escola, sobretudo, as provas objetivas, 

quando todos os estudantes têm a chance de assinalar uma única alternativa, os dados 

estruturados deixam de ter um padrão fixo.  

No contexto avaliativo escolar, os Dados estruturados necessitam de uma 

fundamentação metodológica, analítica profunda, pois, ao analisar as informações (dados da 

avaliação), parte do pressuposto que todos têm os mesmos recursos, ocupando o mesmo nível 

cognitivo.  

Seguindo essa reflexão, em uma prova objetiva representam a uniformização no 

processo aprendizado, como se todos os estudantes aprendem de forma homogênea, produzindo 

resultados falsos.  

Todavia, a valorização dos Dados estruturados permeou por vários séculos na educação 

formal, quando as provas são homogêneas para atender pessoas diferentes em todos os aspectos.  

Essa insistência em quebrar paradigmas educacionais, fez com que boa parte dos 

resultados avaliativos educacionais ficassem inconclusos, dificultando a tomada de decisão por 

parte da equipe escolar.  

Na contramão e quase semelhante aos Dados estruturados, encontra-se os Dados não 

estruturados, cuja característica representam a maior parte das informações. Quando está em 

questão os dados não estruturados,  

 

Estamos falando aqui principalmente de textos produzidos em forma de documentos 

Word, mensagens de e-mail ou serviços de mensagens instantâneas, mas também de 

arquivos de logs datas, números e eventos, bem como arquivos de imagens, vídeos e 

áudio. (FILATRO, 2021, p. 6). 

 

Seguindo a linha de pensamento da autora acima, os Dados não estruturados fazem parte 

da vida dos seres humanos a séculos. São informações visível a todo instante pelas pessoas, seja 

através das mídias, nas empresas, escolas, universidades.  

 

Para um melhor entendimento sobre os dados não estruturados, analisar-se-á a figura 

ilustrativa abaixo:  
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Figura ilustrativa– 2: Tipos de dados segundo sua estrutura. 

 
Fonte: Adaptado de E- SKILLSBUSINESSTOOLBOX, apud FILATRO, 2021. 

 

Concebendo a ilustração acima, nota-se a dificuldade de interpretação dos dados ali 

organizados pelo fato de não estarem estruturados, bem claros. Exemplificando, os mesmos 

podem se originar de uma mensagem de chat ou e-mail, se a informação não estiver bem clara, 

possibilitará interpretações errôneas ou inconclusas.   

Consoante a FILATRO (2021, p. 7): “Os dados não estruturados representam a maior 

parte das informações disponíveis hoje, com tendência a crescimento exponencial”.  

Seguindo essa linha de raciocínio e alinhando ao contexto da escola, sobretudo, na 

categoria avaliação, visualiza-se várias vertentes direcionadas para os Dados não estruturados. 

Dentre tantos, cita-se as redações, as avaliações dissertativas, entre outras. Não obstante, é 

preciso desmistificar as informações no processo escolar. Assim as instituições educativas são 

um campo fértil para experienciar as categorias da Ciências de Dados. 

Naturalmente, o educador ao realizar a correção de uma prova dissertativa, deve levar 

em conta que as informações ali contidas não estão estruturadas. É de práxis o educador fazer 

interpretações sobre a temática da redação. Será que os estudantes atingiram o objetivo proposto 

ou compreendeu a intenção da proposta?  

Á luz da reflexão, é de fundamental importância que os docentes ao realizarem a 

correção em que ocorram os Dados não estruturados tenha a concepção que as informações 

inseridas ali necessitam de serem estruturadas, caso contrário ocorrerá interpretações errôneas 

e avaliações comprometidas. 

Para FILATRO (2021), quando está em questão os Dados não estruturados, é de grande 

valia a transformação dos dados brutos em um formato diretamente utilizável, além de 

identificar e corrigir os erros inseridos nas informações.  

Alinhado ao pensamento da autora acima, estão as avaliações escolares em suas 

múltiplas dimensões. Algumas literaturas sobre avaliação educacional direcionam para que o 

docente aproveite todas as informações oriundas de uma prova, inclusive conceber o erro como 

uma fonte de informação.  

De acordo HADJI (2001, p. 10): “[...] o erro não seria uma falta a ser reprimida, mas 

uma fonte de informação, e isso tanto para o professor – cujo dever é analisar a produção [...]”. 

Outrossim, durante a ação avaliativa do educador, necessita desmistificar as informações 
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inseridas pelos estudantes, pois partindo do pressuposto que a maioria dos Dados produzidos 

pelos educandos serão estruturados ou não estruturados. 

Nota-se aqui, que o grande mote é saber diferenciar o que seria Dados estruturados e 

não estruturados no contexto avaliativo escolar. Durante boa parte da educação básica em nosso 

país, vários autores e pedagogos tiveram a incumbência de se preocupar com as avaliações 

educacionais. Dentre tantos autores, cita-se Vasconcellos (2010):  

 

A avaliação deve ser contínua para que possa cumprir sua função de auxílio ao 

processo de ensino-aprendizagem. A avaliação que importa é aquela que é feita no 

processo, quando o professor pode estar acompanhando a construção do 

conhecimento do educando [...]. (VASCONCELLOS, 2010, p. 71). 

 

Todavia, percebe-se que os representantes da Pedagogia, não buscaram respostas ou um 

embasamento na Ciências de Dados ou Data Science, e sim somente na área da Educação ou 

da Pedagogia.  

Devido as mudanças vertiginosas no processo educacional, possibilitando outras 

vertentes adentrar nessa instituição objetivando compreender as informações produzidas pelos 

estudantes, é preciso buscar categorias para estudar o processo avaliativo dos alunos.  

Em outras palavras, é preciso uma estruturação didático pedagógica na quantidade de 

Dados não estruturados nas avaliações dos estudantes. Necessita-se de estratégias que vão além 

das informações armazenadas dos estudantes.  

Segundo a linha de raciocínio de HARARI (2018, p. 322) em um mundo de avalanche 

de informação: “[...], a última coisa que um professor precisa dar aos seus alunos é a 

informação”. O que imperou na educação formal por vários séculos foi um sistema de avaliação 

em que o educador coletava as informações das avaliações e transformavam em notas.  

Grosso modo, devolviam para os estudantes símbolos, em formato de números ou letras 

os resultados dos dados e informações coletadas.  

Nesse formato avaliativo, não ocorre a preocupação de saber se os Dados produzidos 

em uma prova, estavam estruturados ou não, como ocorre na Ciências de Dados, quando os 

profissionais da Área debruçam na coleta, seleção, mineração dos dados obtidos e produção do 

conhecimento.  

Quando está em questão o sistema avaliativo pedagógico na escola, a ilustração abaixo 

nos dará uma ideia de como os docentes preocupavam somente nas notas no final do processo.   

Isentavam -se das responsabilidades em estruturar os dados adquiridos através da coleta 

de informações que uma prova ou um teste pode proporcionar para a unidade escolar, alunos e 

professores.  

A preocupação estava relacionada em fornecer as notas aos pais e responsáveis e não ao 

processo e construção do conhecimento sólido. Não se analisava o ponto de partida, o 

desenvolvimento e a chegada do aluno em relação a aprendizagem.  

As escolas pouco diferenciavam das fábricas cujo objetivo seria a quantidade de objetos 

produzidos em uma quantidade de tempo. Quanto maior o número melhor seria o resultado.  

 

Figura ilustrativa-3: Esquema – Nota como fator de alienação da Relação Pedagógica. 
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Fonte: Adaptação de VASCONCELLOS, 2010, p. 55. 

 

Concebe-se, que quando está em questão a avaliação na escola, a preocupação era 

somente com as notas finais, esquivando-se do processo.  

Precisou-se, longas décadas para que o processo de avaliação baseado somente em 

notas, começasse a adentrar as instituições educativas. Coletava-se, quantidades volumosas de 

dados através das atividades dos estudantes, porém, essa ação não era transformada em 

conhecimento sólido para os docentes tomar as devidas providências acadêmicas. Foram 

mudanças incipientes, mas já era o ponto de partida. A ilustração abaixo, demonstra como esses 

paradigmas foram sofrendo alterações ao longo do tempo e espaço:  

 

Figura ilustrativa-4: Esquema – Relação Pedagógica Desalienada da Nota. 

 
Fonte: Adaptação de VASCONCELLOS, 2010, p. 59. 

A ilustração acima discorre sobre a quebra de paradigma no processo avaliativo nas 

unidades escolares. Processo esse que aproxima da Ciências de Dados ou Data Science. Em um 

mundo que as informações provenientes de Dados estão em vários lugares, sobretudo na escola, 

é preciso que os educadores façam o alinhamento com as categorias dos Dados estruturados e 

não estruturados em prol do ensino aprendizado, outrossim, almejando processos avaliativos 

qualitativos.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Após uma revisão da literatura que discorre sobre a Ciência de Dados ou Data Science 

e Avaliação do processo aprendizado, é preciso tecer algumas considerações finais sobre a 

proposta de artigo aqui escrita. 

 Todavia, o alinhamento entre a Ciências de Dados, sobretudo o conceito de Dados 

estruturados e não estruturados com as informações produzidas nas avaliações educacionais, 

possibilitará uma educação de qualidade, visando resultados mais próximos dos estudantes, 

assim como, atender as demandas da sociedade da informação, em que os Dados têm grande 

valor.   

 Não é aqui a intenção da implantação da Ciências de Dados no contexto da escola, mas 

sim analisar os conceitos dessa Área, principalmente a estruturação de dados, e fazer uma 

analogia com os processos de avaliação da aprendizagem praticada pelos educadores nas 

escolas.  

Não obstante, uma das vertentes da Ciências de Dados está nas etapas do processo de 

obtenção dos resultados e subsequente a tomada de decisão. Dessa forma, a coleta de dados, 

preparação dos dados, exploração e a comunicação dos resultados, são categorias aplicadas no 

contexto da avaliação dos estudantes para a tomada de decisão assertiva.  

No entanto, é visível ainda que boa parte dos educadores ainda não conceberam essa 

ação, menosprezando o alinhamento entre as categorias da Ciências de Dados (dados 

estruturados e não estruturados) e os processos avaliativos, fazendo com que os resultados 

fiquem comprometidos ou falseados.  

Trazer os conceitos da Ciências de Dados ou Data Science para a tomada de decisão 

através dos resultados avaliativos, contribuirá para a quebra de paradigmas educacionais sobre 

as avaliações, que permearam durante séculos nas instituições educativas.  

Concebendo que a escola faz parte da sociedade vigente, assim como os aspectos 

políticos, sociais, econômicos e tecnológicos, a mesma não consegue isentar dessas 

transformações. Diante desse pressuposto, buscar-se-á um alinhamento com a Ciências de 

Dados ou Data Science em prol da aprendizagem, se torna um processo mais do que justo.  

Enfim, ainda são incipientes estudos sobre a implantação dos conceitos da Data Science 

no aprendizado dos estudantes, assim, como pesquisas desenvolvidas nessas categorias, 

entretanto, muitas ideias estão saindo da teoria e adentrando-se as escolas contribuindo para 

resultados mais justos e qualitativos da aprendizagem dos estudantes.  

O fato de escrever as considerações finais, não significa o fim dos estudos. Os próximos 

passos estão articulados com um levantamento das concepções dos professores sobre a 

implantação dos conceitos da Ciências de Dados ou Data Science no momento da avaliação da 

aprendizagem dos alunos. Em outras palavras, como os docentes percebem as informações 

(dados) nas avaliações de aprendizagens e como transformam as mesmas em conhecimento 

para a tomada de decisões pedagógicas assertivas. 
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RESUMO  

A inclusão de pessoas com deficiência na educação tem se mostrado como um desafio no 

decorrer da história brasileira público. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo geral 

desenvolver um manual eletrônico para docentes da educação básica com vistas ao acesso a 

produtos aplicados ao ensino de pessoas com deficiência (PcD). Como metodologia será 

realizada uma pesquisa de campo de abordagem descritiva e exploratória, assumindo natureza 

qualitativa. Esta se caracterizará como etnográfica com observações sistematizadas de campo e 

entrevistas semiestruturadas na primeira etapa da pesquisa, buscando captar narrativas de 

vivência no processo de ensino a alunos com deficiência, o intuito é o de captar em seus relatos 

suas dificuldades e problemas vividos para que, assim, seja possível tomar subsídios para 

melhor prepará-los. A segunda etapa será o desenvolvimento do manual e a terceira etapa será 

a aplicação do manual elaborado por alguns professores de Educação Básica com vistas a 

verificar a necessidade de ajustes e melhorias. A análise dos dados será realizada utilizando-se 

de Engenharia Didática. Como resultados desta pesquisa espera-se o desenvolvimento do 

manual eletrônico para professores da educação básica, onde poderão ter acesso a produtos 

aplicados ao ensino de PcD, visando facilitar seu trabalho e tornar a inclusão escolar mais 

efetiva. Dessa forma, no manual a ser desenvolvido serão propostas atividades com a finalidade 

de estimular uma visão crítica mediante ao conteúdo a ser aprendido, para fazer com que o 

aprendiz construa suas próprias definições e conclusões, possibilitando desta forma ao aluno 

interligar o conteúdo a ser aprendido com o conhecimento já existente em sua estrutura 

cognitiva.  

Palavras-Chave: Pessoas com deficiência. Docentes. Inclusão. Produtos de aprendizagem. 

 

ABSTRACT 

The inclusion of people with disabilities in education has proven to be a public challenge 

throughout Brazilian history. In this context, this study aims to develop an electronic manual 

for basic education teachers with a view to accessing products applied to teaching people with 

disabilities (PwD). As a methodology, a descriptive and exploratory field research will be 

carried out, assuming a qualitative nature. This will be characterized as ethnographic with 

systematized field observations and semi-structured interviews in the first stage of the research, 

seeking to capture narratives of experience in the process of teaching students with disabilities, 

the aim is to capture in their reports their difficulties and problems experienced so that, thus, it 

is possible to take subsidies to better prepare them. The second stage will be the development 

of the manual and the third stage will be the application of the manual prepared by some Basic 

http://lattes.cnpq.br/5079525303079300
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Education teachers in order to verify the need for adjustments and improvements. Data analysis 

will be performed using Didactic Engineering. As a result of this research, it is expected the 

development of an electronic manual for basic education teachers, where they will be able to 

have access to products applied to PwD teaching, in order to facilitate their work and make 

school inclusion more effective. Thus, in the manual to be developed, activities will be proposed 

in order to stimulate a critical view through the content to be learned, to make the learner build 

their own definitions and conclusions, thus enabling the student to interconnect the content to 

be learned with the knowledge already existing in its cognitive structure. 

Keywords: People with disabilities. Teachers. Inclusion. Learning Products. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O investimento em educação tem como pilares a valorização do conhecimento, 

indicando a necessidade de mudanças no cenário educacional. O novo paradigma requer 

contemplar a diversidade de alunos e suas necessidades, então, a escola e os profissionais da 

educação necessitam observar, estudar e propor ações que possam ajudar às pessoas com 

deficiência nesse processo de inclusão.  

Durante muito tempo no Brasil, a pessoa com deficiência foi considerada incapaz, com 

as mudanças sociais esse fato foi sendo modificado e essas pessoas passaram a ser reconhecidas 

como sujeitos de direito e capazes de tomar suas decisões, tanto que no ano de 2015, a Lei n. 

13.146 alterou o Código Civil, instituindo o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Importante 

mencionar, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015), mais especificamente 

em seu artigo 2º que, são consideradas como enquadradas na referida lei pessoas com 

“impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 

interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.  

O dia a dia de pessoas com necessidades especiais é complexo, considerando as suas 

limitações e a falta de preparo da sociedade para recebê-las, assim, elas acabam sendo excluídas 

socialmente, atividades como se divertir, estudar e ir ao trabalho, que são tarefas simples e 

rotineiras se torna um desafio a ser enfrentado.  

Como bem destaca Carlos Henrique Ribeiro da Silva (2008), a falta de tolerância entre 

os diferentes, no decorrer da história, fez com que as minorias fossem sempre tratadas de forma 

relativamente agressiva e confusa, rotulando, segregando, discriminando e excluindo os que se 

afastavam do padrão, este que é formado a partir de um modelo hegemônico. Ressalta-se que a 

inclusão escolar configura-se como um direito do cidadão garantindo de forma universal, 

destacando-se como marco desse processo a Declaração de Salamanca que faz ênfase à 

educação inclusiva, seguindo as convenções e direitos humanos, voltados para as crianças e 

adolescentes. O documento teve este nome por se tratar de uma Conferência Mundial sobre 

Educação Especial em Salamanca, em 1994.  

Esta proclamação nos coloca na obrigatoriedade de oferecer e oportunizar as crianças e 

adolescentes programas específicos e avaliação adaptada, garantindo o desenvolvimento pleno 

e o desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo. Para isso, as readaptações de 

Currículo deveriam ser pensadas e nele estar contemplando a garantia de direito. A inclusão 

visa atender os educandos que estão mais próximos de nós, seja na escola, no bairro ou na 

vizinhança, ampliando acesso à rede regular de ensino, fornecendo suporte técnico aos 
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docentes, compreendendo que todas as crianças interagem e aprendem juntas, independendo 

dos objetivos e diferenças. Segundo Voivodic (2011), a educação tem o papel de proporcionar 

oportunidades iguais de desenvolvimento aos seus alunos, sendo dever da escola estar 

preparada para atender as necessidades, efetivando sua inclusão. A Política Nacional de 

Educação Especial (PNEE) na Perspectiva da Educação Inclusiva (PEI) (2008) evidencia a 

necessidade de confrontar a segregação de alunos no ambiente escolar e propõe uma educação 

especial que se desenvolva de forma complementar, reafirmando o sistema único de ensino.  

O público da educação especial conforme a PNEEPEI (2008, p. 7), “são alunos com 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação”. 

Verifica-se que o objetivo da referida política é a de incluir esses alunos com diferentes 

necessidades, com profissionais especializados para lidar com esse público. Assim, uma das 

problemáticas evidenciadas em relação à política destacada é falta de preparo dos professores 

para lidar com esses alunos, destacando-se que muitas são as que ainda aguardam o envio das 

diretrizes e materiais pelo Ministério da Educação.  

Neste estudo partimos do pressuposto de que a inclusão social só acontece de fato 

quando se prepara a escola tanto em relação à infraestrutura quanto aos materiais utilizados, os 

professores, demais alunos e pais, de forma a buscar o desenvolvimento integral e social do 

aluno com deficiência. Nesse âmbito destaca-se que o preparo de professores para lidar com 

esses alunos é fator fundamental para que se tenham avanços de fato no processo de inclusão 

escolar, sendo este o foco desta pesquisa.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Buscando uma definição e fundamentação para educação, encontra-se na narrativa de 

Durkheim (1978) uma abordagem onde a educação é analisada de forma crítica, estabelecendo 

seu processo socializador e sua função homogeneizadora e diferenciadora, definindo no 

decorrer do texto, que a educação é um conjunto de influências que atua sobre nossa inteligência 

e vontade. A educação segundo dicionário Aulet (2009, p. 292) denomina-se: “1.Ação ou 

resultado de educar(-se) 2.Ensino, instrução: A educação é fundamental para o 

desenvolvimento.3 Formação e desenvolvimento da capacidade física, moral e intelectual do 

ser humano visando à integração social [...]”.  

Portanto, ato ou efeito de educar, buscando aperfeiçoamento das faculdades físicas, 

intelectuais e morais do ser humano inserindo mediante a instrução e integração social do 

indivíduo, objetivando o ensino através do processo educativo onde sua função desenvolve-se 

e aperfeiçoa-se pelo próprio exercício. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 dispõe: Art. 1º - 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. 2o A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho. Inserindo a questão escolar como instituição, esta pesquisa baseia-se na 

fundamentação de Neves et al. (2014), que considera a escola é uma instituição social 

configurada como espaço por excelência da educação, mas também como mediadora social 
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sujeito-sociedade, possuindo irrevogável função social, tendo como prerrogativa oferecer 

condições potenciais para que todo conhecimento produzido historicamente, seja 

democratizado, apropriado e objetivado pelos alunos de forma independente de suas condições 

limitadoras, sejam elas físicas, intelectuais, socioeconômicas, culturais ou étnicas.  

No sentido de legitimar a instituição de ensino no contexto educacional brasileiro, a 

LDB nº 9.394/1996 estabelece:  

 

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 

sistema de ensino, terão a incumbência de: I – elaborar e executar sua proposta 

pedagógica; II – administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros; III – 

assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; IV – velar pelo 

cumprimento do plano de trabalho de cada docente; V – prover meios para a 

recuperação dos alunos de menor rendimento; VI – articular-se com as famílias e a 

comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola; VII – 

informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem 

como sobre a execução de sua proposta pedagógica. (BRASIL, 1996) 

 

Neste contexto, a educação é concebida como um conjunto de recursos que visam 

estabelecer e apoderar-se de estratégias aplicáveis de metodologias, conteúdos e recursos 

humanos, proporcionando nas mais diversas instâncias do universo escolar, formação cidadã, 

sobretudo fomentando a valorização humana de forma integralista principalmente no que diz 

respeito à diversidade e à apropriação de conhecimentos gerais (NEVES et al., 2014). 

Determinando quanto ao direito a educação e ao dever de educar, a LDB nº 9.394/1996, dispõe 

seus princípios: Art. 3º- O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de ideias 

e de concepções pedagógicas; IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância; V – coexistência 

de instituições públicas e privadas de ensino. Nesta direção, Miranda reconhece que a atividade 

educativa em: [...] classes heterogêneas que acolhem todas as diferenças, traz inúmeros 

benefícios ao desenvolvimento das crianças deficientes ou não, na medida em que estas têm a 

oportunidade de vivenciar a importância da cooperação nas interações humanas. Portanto, para 

que as diferenças sejam respeitadas é necessário viver e conviver na diversidade, redefinido 

uma nova concepção de escola, de aluno, de ensinar e de aprender (MIRANDA, 2003, p.6). 

Para que esta formação educativa seja ampliada e assegurada no âmbito escolar onde a 

diversidade se faz presente, surgem mundialmente as temáticas de educação especial e 

educação inclusiva, fundamentando-se diariamente na construção e consolidação de sistemas 

educacionais inclusivos. Através da pesquisa histórica a respeito da condução do processo da 

educação especial, alguns estudiosos passam a analisar cronologicamente este processo, que 

segundo Miranda: Procura resgatar os diferentes momentos vivenciados, objetivando 

compreender que acontecimentos ou fatos influenciaram na prática do cotidiano escolar, 

marcando as conquistas alcançadas pelos indivíduos que apresentam necessidades educacionais 

especiais (MIRANDA, 2003, p.1).  

Estudiosos da área educativa observaram que Países da Europa e América do Norte 

apresentam quatro estágios no desenvolvimento quanto ao atendimento às pessoas que 

apresentavam deficiências (MIRANDA, 2003; MENDES, 1995). Portanto, inicialmente é 

evidenciada uma primeira fase, caracterizada pela negligência, denominada “era pré-cristã, com 

abandono absoluto dos deficientes, evidenciando perseguições e morte, legitimados inclusive 
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pela sociedade, pelas manifestações atípicas comportamentais apresentadas” (MIRANDA, 

2003, p.2). Um segundo estágio, ocorre nos séculos XVII e meados de XIX, onde Miranda 

(2003) revela a fase de institucionalização, demonstrando claramente a segregação e proteção 

em suas próprias residências.  

O terceiro estágio é marcado no final do século XIX e meados do XX, pelo 

desenvolvimento de escolas e/ou classes especiais em escolas públicas, oferecendo atendimento 

à parte. Já no quarto estágio, em torno da década de 70, observa-se um movimento de integração 

social com objetivo de inserir os indivíduos com necessidades educacionais especiais ao 

ambiente escolar. Segundo Sanches e Teodoro (2006, p. 64) “com origem na Europa, nos países 

nórdicos, aposta-se na escolarização das crianças em situação de deficiência sensorial no 

sistema regular de ensino, iniciando-se assim, o movimento da integração escolar”. A partir 

disto, países que aderiram a este movimento efetuam registros de crianças e jovens em classe 

regular, mas acompanhados de professores do ensino especial. Portanto, a ruptura da educação 

formal com a educação inclusiva dá-se de fato em 1990, com a Conferência Mundial sobre 

Educação para Todos (EPT), e posteriormente reforçada com a Declaração de Salamanca em 

1994 (SANCHES; TEODORO, 2006).  

Deste modo Aincow (2009 p.11) demonstra que a educação inclusiva supõe uma 

“reforma que apoia e acolhe a diversidade entre todos os estudantes”, buscando uma promoção 

de uma sociedade integradora, justa e igualitária (UNESCO, 2001). Considerando ainda o artigo 

elaborado por Ainscow (2009, p.11), afirma-se que há uma “conceitualização da tarefa da 

educação inclusiva”, uma vez percorrendo macroscopicamente a complexa e inacabada linha 

de desenvolvimento e organização da educação especial, fica evidente que o movimento 

Educação para Todos (EPT), na década de 90 coordenado pela UNESCO impulsionou um 

conjunto de políticas relacionadas ao acesso e a participação crescente por demandas 

sociais/educativas internacionais. Além disso, constata-se a importância da Conferência 

Mundial sobre Necessidades Especiais: Acesso e Qualidade, ocorrida em Salamanca na 

Espanha (1994) na elaboração de um documento internacional e altamente significativo 

intitulado como Declaração de Salamanca legitimando a área de inclusão de maneira mais 

efetiva para deficientes no universo escolar, dessa forma Ainscow (2009, p.12) afirma que, “a 

inclusão começa a partir do conceito de que a educação é um direito humano básico e o 

fundamento para uma sociedade justa.”  

Como citado na Declaração de Salamanca:  

 

O princípio fundamental das escolas inclusivas consiste em todos os alunos 

aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades e das 

diferenças. Estas escolas devem reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos 

seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos de aprendizagem, de modo, a 

garantir um bom nível de educação para todos, através de currículos a adaptados, de 

uma boa organização escolar, de estratégias pedagógicas, de utilização de recursos e 

de uma cooperação com as respectivas comunidades. É preciso, portanto, um conjunto 

de apoios e de serviços para satisfazer o conjunto de necessidades especiais dentro da 

Escola (UNESCO, 1994, p. 11-12).  

 

Relata Ainscow (2009, p.18) que: “em resposta ao fracasso de muitos países em atingir 

os objetivos instituídos uma década antes”, os coordenadores da Conferência de Dacar no ano 

2000, objetivam promover áreas específicas, focando sua atenção em especial para o número 



 Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 22 

desproporcional de meninas em que foram negadas oportunidade de educação em todo o 

mundo. Fato que levou aos deficientes e seus aliados se sentirem preteridos na ordem de 

prioridades de participação na Declaração de Direito para Todos (BRASIL, 2009).  

Neste sentido, e para melhor entender todo o processo de inclusão, deve-se ter como 

pilar teórico na área da psicologia educacional, o que Piaget aborda na Teoria Construtivista, 

cujos conceitos básicos da Teoria Piagetiana, compreendem o processo de construção do 

conhecimento e estabelece a configuração dos sistemas que integram os processos de 

desenvolvimento do indivíduo, formulando novos conhecimentos a partir da interação entre o 

sujeito e o objeto no que se refere à organização, adaptação, assimilação e acomodação 

(ARGENTO, 2008).  

Para Argento, quanto à organização: Não pode haver adaptação (assimilação e 

acomodação) proveniente de uma fonte desorganizada, pois a adaptação tem como base uma 

organização inicial expressa no esquema (ponto de partida para a ação do indivíduo sobre os 

objetos do conhecimento). O pensamento (interiorização da ação) se organiza mediante a 

constituição de esquemas que formam através do processo de adaptação. A adaptação e 

organização são os processos indissolúveis do pensamento (ARGENTO, 2008, p.5).  

No que diz respeito à adaptação: É um processo dinâmico e contínuo no qual a estrutura 

hereditária do organismo interage com o meio externo de modo a reconstituir-se. Ela é a 

essência do funcionamento intelectual e biológico. É um movimento de equilíbrio contínuo 

entre a assimilação e a acomodação, que são processos distintos, porém indissociáveis que 

compõem a adaptação, processo este que se refere ao restabelecimento de equilíbrio. O 

indivíduo modifica o meio e é também modificado por ele. A adaptação intelectual constitui-se 

então em um "equilíbrio progressivo entre um mecanismo assimilador e uma acomodação 

complementar (PIAGET, 1982, apud, ARGENTO, 2008, p.5).  

Por fim, a assimilação e acomodação, que é o processo cognitivo pelo qual uma pessoa 

integra (classifica) um novo dado perceptual, motor ou conceitual às estruturas cognitivas 

prévias (WADSWORTH, 1996). O próprio Piaget define a assimilação como: [...] uma 

integração a estruturas prévias, que podem permanecer invariáveis ou são mais ou menos 

modificadas por esta própria integração, mas sem descontinuidade com o estado precedente, 

isto é, sem serem destruídas, mas simplesmente acomodando-se à nova situação. (PIAGET, 

1996, p. 13).  

Dessa forma, reforça-se esse entendimento como fundamental para a configuração da 

educação inclusiva, entendendo como um processo de construção do conhecimento e estabelece 

a configuração dos sistemas que integram os processos de desenvolvimento do indivíduo, 

formulando novos conhecimentos a partir da interação entre o sujeito e o objeto Nesta direção 

Gonçalves et al. (2013) revela que o processo de inclusão escolar tem impulsionado cada vez 

mais a presença de alunos com variados tipos de deficiências, muitas vezes desconhecidas para 

os profissionais docentes e administrativos, tais como as deficiências múltiplas, surdez, 

cegueira, paralisia cerebral, distrofia muscular e diversas neuropatias. O que pressupõe 

estabelecer e executar estratégias em função da grande demanda, tanto nas mudanças estruturais 

quanto metodológicas no sentido de atender às especificidades dos alunos (discentes). Outro 

aspecto relevante no contexto inclusivo escolar refere-se à abordagem curricular que no caso 

do Brasil, tornou-se objeto de atenção para o Ministério da Educação e Cultura (MEC), em 

comprimento ao art. 210 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988) o qual se define 
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como dever do estado, estabelecer e garantir conteúdos mínimos para o processo educativo no 

ensino fundamental, obviamente resguardando toda a formação básica segundo os valores já 

pré-determinados pelo MEC (1995), assim como os parâmetros curriculares para a Educação 

Infantil e o Ensino Médio.  

Para Neves et al. (2014, p. 45) o exercício pleno da cidadania dos indivíduos são 

objetivos primários para toda a ação educacional, levando à reflexão sobre o como, o porquê e 

o para que/quem os conhecimentos gerados pela humanidade são devidamente garantidos pelo 

sistema educacional através da sistematização curricular do ensino formal para a ampliação de 

saberes à sociedade. Evidencia-se, portanto, uma reflexão no que tange a ideia realista do 

currículo, que de fato reporta ao percurso sistematizado que passa a ser um conjunto de 

disciplinas em curso escolar. 

A pesquisa classifica-se como uma pesquisa de campo de abordagem descritiva e 

exploratória. A pesquisa de campo realizada se caracterizará como etnográfica, porque, para 

construção do produto educacional proposto será necessário se valer do conhecimento 

adquirido ao longo dos anos, bem como das experiências vividas em sala de aula. Dessa forma, 

a escolha pela pesquisa etnográfica se deu pelo fato do tema deste projeto exigir um contato 

com a realidade, o que é permitido por este tipo de pesquisa, onde o pesquisador necessita ter 

contato com o objeto pesquisado, interagindo com a realidade, construindo seus conhecimentos, 

interpretando e compreendendo o seu objeto de pesquisa.  

A presente pesquisa também irá se valer de uma pesquisa bibliográfica e documental 

para levantamento de dados secundários, devendo-se considerar dados demográficos de pessoas 

com deficiência no Brasil; dados estatísticos de matrículas e conclusão da Educação Básica por 

pessoas com deficiência; Política Nacional de Educação Especial (PNEE); legislações vigentes 

relacionadas ao assunto; resultados de pesquisas semelhantes publicados em artigos de 

periódicos de Qualis A e B. Essa pesquisa assume natureza qualitativa, pois se propõe a 

identificar aspectos relevantes ao ensino, tais como, motivação e dificuldade do professor de 

Educação Básica ao ensinar PcD. Será seguida, assim, a proposta da abordagem qualitativa que 

se preocupa com o comportamento dos acontecimentos, analisando os porquês de determinado 

problema, com a finalidade de analisar e descobrir os fatos. Serão sujeitos desta pesquisa 20 

professores de Educação Básica em atividade atuantes no Brasil que aceitem participar desta 

pesquisa, já tendo convivido em sala de aula com um aluno com deficiência, visto que sua 

experiência no processo de ensino a esses alunos será fundamental nesta pesquisa. O processo 

de coleta dos dados será realizado em três etapas, com observações sistematizadas de campo e 

entrevistas semiestruturadas na primeira etapa da pesquisa, buscando captar narrativas de 

vivência no processo de ensino a alunos com deficiência, o intuito é o de captar em seus relatos 

suas dificuldades e problemas vividos para que, assim, seja possível tomar subsídios para 

melhor prepará-los.  

A segunda etapa da pesquisa será o desenvolvimento do manual eletrônico a ser 

disponibilizado aos professores e a terceira etapa será a aplicação do manual elaborado por 

alguns professores de Educação Básica com vistas a verificar a necessidade de ajustes e 

melhorias. Serão incluídos neste estudo os professores de Educação Básica em atividade no 

Brasil, que tenham experienciado pelo menos uma vez em sua trajetória o ensino para pessoas 

com deficiência. Também será considerado critério de inclusão a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), considerando os aspectos éticos da pesquisa. Serão 
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excluídos do estudo professores afastados da sala de aula por licença ou outros motivos, 

exercendo função diferente de ensino ou que se recusem a assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE). Os possíveis riscos podem ser enumerados como: invasão de 

privacidade; discriminação e estigmatização a partir do conteúdo revelado; constrangimento do 

observado perante o observador durante o procedimento de coleta de dados. Ainda pode ocorrer 

a perda das informações escritas bem como dados de identificação dos participantes com a 

perda destes documentos, além de utilização do seu tempo ao responder a entrevista.  

Contudo o pesquisador firma o compromisso ético de cumprir o que está estabelecido 

na Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 466/12 respeitando as atitudes e habilidades 

do observado, se colocará à disposição para questionamentos sobre qualquer situação 

apresentada visando minimizar tais riscos, seus dados serão mantidos em sigilo, sem que haja 

possibilidade de identificação, bem como a entrevista acontecerá em um local privado, para que 

possa transcorrer sem interrupções, inclusive no horário que o participante da pesquisa 

considerar mais adequado. Os benefícios da pesquisa será a possibilidade de melhoria do 

processo de ensino a pessoas com deficiência na Educação Básica brasileira, isso porque a partir 

do manual eletrônico a ser desenvolvido pretende-se que os professores sintam-se mais 

preparados para lidar com esses alunos, tornando o processo de inclusão escolar mais efetivo. 

A análise dos dados coletados durante este estudo considerou a técnica da Engenharia Didática.  

De acordo com Artigue (1988), o termo engenharia didática é empregado para o trabalho 

didático comparável ao do engenheiro que se apoia em seus conhecimentos científicos para 

realizar um projeto preciso, contudo encontra-se obrigado a utilizar objetos mais complexos do 

que os empíricos da ciência, enfrentando na prática problemas que a ciência não quer ou ainda 

não tomou para si. Artigue (1988) destaca características gerais da engenharia didática. 

Primeiramente a caracteriza por um esquema baseado na concepção, na realização, na 

observação e na análise de sequência de ensino. A engenharia didática pode ser distinguida em 

micro-engenharia e em macroengenharia. A microengenharia tem em vista o estudo de 

determinado assunto levando em consideração a complexidade dos acontecimentos de sala de 

aula.  

A macroengenharia compõe a complexidade da microengenharia com os 

acontecimentos relacionados ao ensino/aprendizagem, tornando-se assim mais difícil de ser 

realizada. Outra característica citada pela autora são as pesquisas baseadas nas experimentações 

em sala de aula, pelo registro em que se situa e pelo método de validação que lhe são associados, 

sendo a realização desta metodologia em quatro fases: análises preliminares; concepção e 

análise a priori; experimentação; análise posteriori e validação. A primeira fase trata-se das 

análises preliminares que é feita através de considerações acerca do quadro teórico didático e 

dos conhecimentos didáticos já adquiridos sobre o tema em questão. Essas análises são feitas 

principalmente para fundamentar o entendimento de engenharia, sendo aprofundadas no 

decorrer do trabalho e podem acontecer ou não, dependendo do objetivo da pesquisa, este que 

também determinará a profundidade dessa análise. Na segunda fase, a concepção e análise a 

priori, o pesquisador se baseia nas análises preliminares para delimitar o número de variáveis 

relacionadas ao sistema sobre o qual o ensino pode atuar, são as chamadas variáveis de comando 

(ARTIGUE, 1988).  

Tendo em vista facilitar a análise de uma engenharia, a autora distingue dois tipos de 

variáveis de comando: Macro – didáticas ou globais: relativas à organização global da 
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engenharia; Micro – didáticas ou locais: relativas à organização de uma sessão ou de uma fase, 

umas e outras, podendo ser variáveis de ordem geral ou variáveis dependentes do conteúdo 

didático visado pelo ensino. (ARTIGUE, 1988, p. 288) A validação, mencionada anteriormente, 

na engenharia didática, constitui uma originalidade da engenharia didática, pois é 

fundamentalmente interna, instaurada a partir dessa fase.  

A autora ressalta que: O objetivo da análise a priori é determinar no que as escolhas 

feitas, permitem controlar os comportamentos dos alunos e o significado de cada um desses 

comportamentos. Para isso ela vai se basear em hipóteses e são essas hipóteses cuja validação 

estará, em princípio indiretamente em jogo, na confrontação entre análise a priori e a análise a 

posteriori a ser operada na quarta fase (ARTIGUE, 1988, p. 293). A análise a priori suporta 

uma parte descritiva e outra previsível, de acordo com Artigue (1988), trata-se de uma análise 

focada na situação didática que se quis estabelecer. Após essa fase inicia-se a análise a 

posteriori, esta que incide na última fase e se baseia nos dados recolhidos pela experimentação. 

Ainda nessa fase é realizado o tratamento dos dados relacionados à análise a posteriori. A 

validação das hipóteses levantadas no início da engenharia resulta do confronto entre as análises 

a priori e a posteriori. Com a transcrição dessas fases que esquematizam a engenharia didática, 

a autora deixa transparecer os novos caminhos abertos por essa metodologia às práticas 

educativas em sala de aula, tendo a própria prática de ensino como objeto de investigação, 

deixando-a sujeita a modificações na medida em que são observados os resultados. Pode-se 

dizer que se trata de uma metodologia de pesquisa que tem como objetivo analisar as situações 

didáticas e caracteriza-se por sua forma peculiar de organização dos procedimentos 

metodológicos do estudo em educação matemática que considera a dimensão teórica e a 

experimental.  

Assim, fica evidente a relevância da engenharia didática como uma metodologia 

facilitadora e adequada para organizar a pesquisa no contexto da didática, vale ressaltar a 

contribuição dessa proposta metodológica na formação do professor, assim como para a 

produção do conhecimento do mesmo, em razão da reflexão e das dificuldades e dos empecilhos 

enfrentados. Como resultados desta pesquisa espera-se o desenvolvimento do manual eletrônico 

para professores da educação básica, onde poderão ter acesso a produtos aplicados ao ensino 

de PcD, visando facilitar seu trabalho e tornar a inclusão escolar mais efetiva. Como referencial 

teórico, serão adotadas as abordagens de aprendizagem significativa e significativa crítica, 

desenvolvidas respectivamente por Ausubel (1975) e Marco Antônio Moreira (2010). Salienta-

se que a escolha por Ausubel (1975) se deu, além de ser o principal autor da Teoria da 

Aprendizagem, por considerar o senso crítico do aluno, gerando um conhecimento que o 

permita melhor compreender a realidade para ser capaz de intervir e participar de mudanças, 

fazendo-lhe assim adquirir uma aprendizagem significativa, mas sem desprezar conhecimentos 

anteriores trazidos pelos estudantes. Enquanto a escolha por Moreira (2010) pode ser justificada 

por ser uma dos principais pesquisadores da Teoria da Aprendizagem Significativa no Brasil, 

tendo elaborado a Aprendizagem Significativa Crítica, que considera que o aprendiz deve ser 

crítico e capaz de responder questionamentos com outra pergunta, afastando assim conceitos 

como: verdade absoluta e imutável, certeza (existe sempre uma e somente uma resposta certa), 

entidade isolada, estados e “coisas” fixas, causalidade simples e que o conhecimento é 

transmitido por uma autoridade superior e deve ser aceita sem questionamento. A proposta do 

produto é um manual que vai auxiliar o doente. Será a princípio um projeto piloto onde esse 
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manual ficará disponível em acesso à internet para que qualquer faculdade ou escola possa 

acessá-lo. E quando o docente precisar acessar para saber informações sobre como lidar com o 

aluno deficiente ele vai com o QR-code no link e daí o sistema já o encaminha para a página de 

leitura do artigo que ele escolheu.  

O manual ficará disponível no portal Educapes (é um portal de objetivos educacionais 

abertos para uso de alunos e professores da educação básica e superior que busquem aprimorar 

seus conhecimentos), pois é o melhor lugar para disponibilizar um produto de ensino. Dessa 

forma, no manual a ser desenvolvido serão propostas atividades com a finalidade de estimular 

uma visão crítica mediante ao conteúdo a ser aprendido, para fazer com que o aprendiz construa 

suas próprias definições e conclusões, possibilitando desta forma ao aluno interligar o conteúdo 

a ser aprendido com o conhecimento já existente em sua estrutura cognitiva.  
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RESUMO 

Este trabalho irá analisar a educação no campo, ressaltando suas características e desafios que 

apresenta, tendo como principal objetivo a análise crítica da educação no campo e sua 

relevância para a sociedade. Considerando a necessidade da discussão sobre a educação no 

campo e a forma como a mesma se desenvolve, analisando os desafios e possibilidades de 

desenvolvimento da mesma em uma perspectiva crítica e coerente com a atual conjuntura da 

educação brasileira. Para o desenvolvimento do artigo, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, 

analisando a legislação vigente e autores como FREIRE , como forma de apresentar evidências 

sobre o desenvolvimento da Educação no Campo e os desafios que enfrenta, além de também 

ajudar na reflexão sobre o tema apresentado e na contextualização do mesmo. 

Palavras-chave: Educação no campo; características; desafios. 

  

ABSTRACT 

This work will analyze education in the countryside, highlighting its characteristics and 

challenges it presents, having as its main objective the critical analysis of education in the 

countryside and its relevance to society. Considering the need to discuss education in the 

countryside and the way it is developed, analyzing the challenges and possibilities for its 

development in a critical perspective and coherent with the current situation of Brazilian 

education. For the development of the article, bibliographical research was used, analyzing the 

current legislation and authors such as FREIRE, as a way to present evidence on the 

development of Education in the Country and the challenges it faces, as well as helping to 

reflect on the topic presented and in the context of it. 

Keywords: Education in the countryside; characteristics; challenges. 

  

INTRODUÇÃO 

  

Pensar sobre a educação no campo e a maneira como a mesma se desenvolve é algo 

fundamental para que comunidades rurais tenham seu valor reconhecido e possam preservar 

sua cultura. A educação no campo é um tópico que precisa estar em pauta, visto que trata-se de 

um contexto educacional com peculiaridades muito específicas. A educação precisa ser 

analisada de forma ampla e diversa, levando-se em consideração suas possibilidades e anseios, 

sempre procurando valorizar a diversidade. 

Com base no que foi apresentado anteriormente, é relevante analisar as principais 

características da educação no campo, como ela se desenvolve e os desafios enfrentados pelo 

http://lattes.cnpq.br/5079525303079300
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profissional de ensino neste contexto educacional. A educação no campo é uma pauta 

importante e necessária para a garantia de um ensino que de fato respeita a diversidade e tenha 

como princípio o desenvolvimento de um indivíduo crítico e participativo na sociedade. 

Tal artigo tem como principal objetivo realizar uma análise sobre a educação no campo, 

evidenciando suas principais características, possibilidades de desenvolvimento e também os 

desafios enfrentados na sociedade atual. Entender a forma como o ensino no campo acontece é 

fundamental para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária que respeita e valoriza 

a diversidade existente. Tais objetivos deixam claro a necessidade e relevância do tema 

apresentado neste trabalho, de forma a realizar uma importante reflexão com relação a educação 

no campo brasileira e a maneira como vem sendo conduzida ao longo do tempo, analisando 

suas peculiaridades e conceitos. 

Este artigo foi construído utilizando um modelo de pesquisa bibliográfica, apresentando 

uma análise da legislação brasileira, bem como desenvolvendo uma reflexão sobre obras 

relativas ao tema de diferentes autores que possuem relevância para o desenvolvimento do tema 

proposto. 

  

 EDUCAÇÃO NO CAMPO: CARACTERÍSTICAS E DESAFIOS 

  

Ao iniciar qualquer tipo de análise de um determinado assunto é fundamental que se 

exista conhecimento sobre os principais conceitos básicos que estão ligados ao tema 

apresentado. Neste caso, conhecer o sistema educacional brasileiro e as principais 

características da Educação no Campo é algo de extrema importância e relevância para o real 

entendimentos do assunto abordado. 

Inicialmente, é viável apresentar a maneira como a educação é apresentada na legislação 

vigente e de acordo com a Constituição Federal de 1988: 

A educação direito de todos e dever do Estado e da                                                                     

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando o pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho (BRASIL,1988) 

Como é possível perceber no trecho da Constituição brasileira acima, a educação precisa 

ser desenvolvida com o apoio constante da sociedade em que está inserida, em um ambiente de 

colaboração, visto que é necessário que exista coerência entre o que é desenvolvido e as 

demandas apresentadas pela comunidade escolar. Ao analisar tal questão, é possível fazer um 

paralelo com a Educação no Campo, onde a mesma precisa se desenvolver de acordo com as 

demandas apresentadas no contexto em que está inserida. Essa precisa ser a ideia inicial para 

um entendimento mais amplo de Educação no meio rural, visto que determinadas características 

da educação neste contexto possuem suas especificidades que não podem ser ignoradas. 

Desta forma, antes de qualquer ação educacional no campo, é necessário que exista 

engajamento da sociedade juntamente com o Estado, buscando promover um modelo 

educacional que seja de fato condizente com que é necessário para determinada Comunidade 

Escolar. Não se pode ignorar o entorno de uma Unidade Escolar, visto que tal ambiente precisa 

se dedicar a desenvolver uma educação que faça sentido para seus alunos e professores e que 

principalmente seja capaz de ter relevância onde está inserida. 
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Para o entendimento mais especificamente sobre o conceito básico de Educação no 

campo, e a maneira como a mesma deve ser desenvolvida, o que pode ser observado nas 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo: 

A educação do campo, tratada como educação rural na legislação brasileira, tem um 

significado que incorpora os espaços da floresta, da pecuária, das minas e da 

agricultura, mas os ultrapassa ao acolher em si os espaços pesqueiros, caiçaras, 

ribeirinhos e extrativistas. O campo, nesse sentido, mais do que um perímetro não-

urbano, é um campo de possibilidades que dinamizam a ligação dos seres humanos 

com a própria produção das condições da existência social e com as realizações de 

sociedade humana. (Brasil, 2001, p. 1) 

 É possível observar que educar no campo vai muito além de garantir que existam aulas 

em um ambiente fora de um contexto urbano, está relacionado com proporcionar condições de 

desenvolvimento educacional à população que reside em zonas rurais.  

Outro ponto em questão é que a Educação no campo nem sempre teve suas 

especificidades reconhecida. Como afirma FERNANDES E MOLINA (2004 p.64): 

A ideia de Educação do Campo nasceu em julho de 1997,quando da realização do 

Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária (Enera), no 

campus da Universidade de Brasília (UnB) promovido pelo Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), em parceria coma própria UnB, o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef), a Organização das Nações Unidas para a 

Educação,Ciência e Cultura (Unesco) e Conferência Nacional de Bispos do Brasil 

(CNBB). 

 Como pode ser observado, o reconhecimento da educação do campo e a maneira como 

a mesma precisa ser tratada é relativamente recente, ressaltando a importância de tal questão. 

Isso porque a partir de então é possível pensar em políticas públicas que sejam capazes de 

atender as demandas de escolas situadas em áreas rurais, principalmente do ponto de vista 

pedagógico. 

Apesar de ser evidente que a população rural esteja cada vez menor devido a questões 

como a industrialização e êxodo rural, ainda existem comunidades no Brasil que possuem 

escolas situadas na zona rural, principalmente em municípios do interior. Mesmo que o número 

de escolas não seja o mesmo do que o de vinte anos atrás, é fundamental que exista um amparo 

a estas Unidades Escolares, do ponto de vista estrutural e também pedagógico. 

 [...] a luta do povo do campo por políticas públicas que garantam o seu direito à 

educação, e a uma educação que seja no e do campo. No: o povo tem direito a ser 

educado no lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o 

seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades 

humanas e sociais. (2002, p.26). 

 Como é possível analisar no trecho apresentado, a população precisa ter o seu direito 

de receber uma educação de qualidade em seu contexto social e cultural, como forma de 

respeitar as diferentes formas de vivência e ir em direção a uma educação mais plural e que 

tenha de fato relevância para a população como um todo. Não basta criar diretrizes para 

determinados modelos educativos, é preciso garantia de que todas as vivências serão levadas 

em conta no desenvolvimento do processo educacional. 

A educação no campo não pode ser vista como algo secundário ou com relevância 

questionável, pois é de suma importância que a mesma tenha características capazes de agregar 
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e não excluir a população rural. É fundamental a existência de profissionais capacitados e uma 

abordagem que atenda as demandas da população rural. 

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com o que foi explicitado é possível verificar que a Educação no Campo precisa ser 

vista de forma específica, sempre se levando em conta suas especificidades e da população que 

por ela é atendida, como forma de criar um ambiente educacional que seja capaz de acolher as 

demandas da comunidade e ainda promover uma educação crítica. 

De forma geral, muitos são os desafios que a educação no campo ainda enfrenta, como 

turmas multisseriadas, falta de estrutura física e até mesmo a carência de profissionais que 

estejam devidamente habilitados para atuar em tal contexto. É comum agregar o ensino na zona 

rural com algo de qualidade questionável, o que deturpa a visão sobre a importância da 

existência de escolar em comunidades rurais. 

E para uma conclusão final, as palavras de Paulo Freire nos ajudam a entender o motivo 

da importância da luta por uma educação de fato democrática e de qualidade. 

 

 

“É preciso e até urgente que a escola vá se tornando em espaço escolar 

acolhedor e multiplicador de certos gestos democráticos como o de ouvir os 

outros, não por puro favor, mas por dever, o de respeitá-los, o da tolerância 

o do acatamento às decisões tomadas pela maioria a que não falte, contudo 

o direito de quem diverge de exprimir sua contrariedade”. 

Paulo Freire  
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RESUMO 

Este Trabalho consiste em analisar, a partir dos estudos de Paulo Freire, qual a sua contribuição 

para educação brasileira atual, uma vez que sua pedagogia muito cooperou para a transformação 

de indivíduos mais participativos e conscientes de suas ações, de forma produtiva, disciplinar e 

com currículo enriquecido, respeitando as diferenças culturais em busca de uma educação 

transformadora, uma prática pedagógica consciente e sob uma nova ótica diante do 

comprometimento do homem com a sua realidade. Este novo processo de conscientização 

crítica ajustada ao sistema pedagógico é proposto por Paulo Freire, são fatores que poderão 

colaborar para o exercício do caráter reflexivo do aprendiz, disto requerem-se em definir 

atribuições específicas; dentro de uma realidade dos novos tempos; levando em consideração 

os tipos básicos de fatos objetivos, ou seja, as coisas e os acontecimentos. 

Palavras-chave: Transformação. Participação. Justiça. Igualdade.  Equidade. 

 

ABSTRACT 

This work consists of analyzing, from the studies of Paulo Freire, what is his contribution to 

current Brazilian education, since his pedagogy has greatly cooperated for the transformation 

of individuals who are more participatory and aware of their actions, in a productive, 

disciplinary and with enriched curriculum, respecting cultural differences in search of a 

transformative education, a conscious pedagogical practice and under a new perspective in face 

of man's commitment to his reality. This new process of critical awareness adjusted to the 

pedagogical system is proposed by Paulo Freire, and these are factors that may contribute to 

the exercise of the learner's reflective character, which requires defining specific attributions; 

within a reality of the new times; taking into account the basic types of objective facts, that is, 

things and events. 

Keywords: Transformation. Participation. Justice. Equality. Equity. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Decorre um espetáculo doloroso assistir em pleno Século XXI escolas oscilando sem 

rumo, ao sabor do vento e a passos trôpegos, centradas em uma educação restrita, que não 

permite ao educando uma postura positiva a comunicação, a socialização e ao crescimento no 

ensino aprendizagem, além de um ambiente escolar desfavorável, predestinadas ao labirinto. 

Destarte, o bom senso testemunha que não haja técnica isenta de defeito e que embora nada 

lhes apetecesse imaginar de mais pesaroso que manter os velhos fundamentos a que foram 

persuadidos, merece demonstrar aqui, alguns valores da educação que hoje se oferece ainda 

menos capaz de ensinar o bastante por conta de seus vícios escusos. Não há nada que não seja 

mailto:oacaldara2@gmail.com
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possível podendo aplicar a educação e o conhecimento onde campeia a ignorância, o egoísmo 

e a ganância do homem. (Otávio Augusto Caldara). 

 

PEDAGOGIA LIBERTADORA DE PAULO FREIRE. 

 

Os pensamentos de Paulo Freire sobre a educação, busca a criação de uma pedagogia 

crítica-educativa. “Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto de reflexão dos 

oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua libertação, em que 

está pedagogia se fará e refará” (FREIRE, 1968, 34). O âmago da educação de sua proposta é 

o combate acirrado à dominação e opressão dos “desprivilegiados” e que podemos entender por 

“marginalizados” da sociedade capitalista. Para Freire aprender a ler, escrever e falar se deve 

ao ato de formação de comunicação para vida, do viver em comunidade, da existência humana 

em união, da ação para construir a fraternidade. Por isso é ação Libertadora.  

A técnica de Paulo Freire não ensina a repetir palavras, não se restringe a desenvolver 

a capacidade de pensá-las segundo as exigências lógicas do discurso abstrato; 

simplesmente coloca o alfabetizando em condições de poder reexistenciar 

criticamente as palavras de seu mundo, para, na oportunidade devida, saber e poder 

dizer a sua palavra. (FIORI in FREIRE, 1982, p. 07). 

Há bons exemplos de formação personalizada, mas isolada e com pouca probabilidade 

de levar a uma inovação da prática coletiva dos profissionais. Quando a formação científica, 

didática e psicopedagógico do professor se adequa aos atuais desafios, dando-lhe substrato na 

descoberta, organização, fundamentação, revisão e construção da teoria, percebe-se efeitos que 

ultrapassam as expectativas, pois equilibra esquemas práticos predominantes e os esquemas 

teóricos que os sustentam, agregando na meta principal que é aprender a interpretar, 

compreender e refletir a realidade social. 

Assim se busca um trabalho político pedagógico, utilizando práticas que incorporem 

interesses transformadores, problematizando o saber, utilizando o diálogo crítico e 

afirmativo, defendendo um mundo qualitativamente melhor para todas as pessoas. 

(GIROUX, 1997, p.163). 

 

EDUCAÇÃO COMO PRÁTICA DA LIBERDADE.  

 

A pedagogia Freiriana considera o valor do “saber popular”. E é nesta visão de 

emancipação do sujeito, que Freire (1991) compreende que a educação deve ser usada como 

prática de liberdade, porque segundo Freire, ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta 

sozinho (Paulo Freire, 1993). 

Holiday (2008) argumenta que hoje, esta situação exige repensar a nossa perspectiva 

sobre educação e explorar os aspectos essenciais para a construção de uma proposta educativa 

alternativa, para além das formas e modalidades atuais, para além dos sistemas burocráticos. 

Portanto, o que se propõem é examinar as bases pedagógicas por meio do entendimento, da 

razão, orientando os esforços a uma nova disposição e formação de cidadãos, visando o aspecto 

das relações sociais; fundamentado no que tange a justiça, a igualdade, a consideração 

ambiental e reconhecendo que o atual modelo de sociedade (ao estilo de civilização dos países 

do Norte), é um modelo não universalizado, mas predador de todas as formas de vida. 
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O princípio constitutivo, como causa do seu uso dirigido, mostra-se adequado ao 

disponibilizar sequências de conhecimento diversificado, reconstruído, dinâmico e continuo aos 

professores, com o fito de uma pedagogia que possa resultar impulso a sua função, gerando 

alternativas que proporcione sentido e significado aos aprendizes, tornando-os cidadãos mais 

críticos para exercerem seus direitos e deveres, respeitando as diferenças com igualdade e 

equidade (Otávio Augusto Caldara). 

 

EDUCAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL. 

 

Para Severino (2005), “a educação é a prática mais humana, considerando-se a 

profundidade e amplitude de sua influência na vida do homem”. O ser humano por natureza é 

um ser de relação, e como ser social sofre influência da realidade, como também pode e é capaz 

de intervir nela. 

Paulo Freire (1963) observa nas relações do homem, uma conotação de pluralidade, 

transcendência, criticidade e temporalidade. Esta variedade não se esgota em um tipo 

padronizado de resposta e tampouco a diferentes estímulos aqui apresentados, mas ao mesmo 

estímulo com diferentes respostas em vista das relações do homem com o mundo, tornando 

possível tal pluralidade na singularidade. A interação do homem gera interferência nestes 

contextos, criando e recriando, adaptando e acomodando aos desafios. Aderindo e integrando, 

o homem participa de alguma forma de sua época histórica, mas é preciso propostas educativas 

que saiba captar os temas, sugerindo reformulações e mudanças de modo a nutrir a sociedade e 

possibilitar à integração e o trânsito de uma época a outra. Com debate crítico, visando à 

verdade; diferentemente do que faziam os sofistas, na antiga Grécia, que se preocupavam 

apenas em vencer uma discussão; e modificando as atitudes básicas diante da realidade de modo 

a sobrepujar a apetência educativa do educando, podemos inferir uma nova consciência, 

tornando possível uma técnica ativa que ajude o homem. Ninguém politiza ninguém. O conceito 

de politização tem uma conotação fortemente optativa. Não se opta por um, mas por um, entre 

outros. Quando se opta, antes se compara. Quando se compara, se valoriza”. Paulo Freire faz 

uma análise crítica no sentido linguístico da palavra a partir da filosofia do conhecimento e de 

suas relações com o conceito de “invasão cultural”. Também é fundamental sua análise da 

relação entre técnica, modernização e humanismo, onde mostra como evitar o tradicionalismo 

do status quo sem cair no messianismo tecnológico. De onde afirma, com justa razão, que 

embora “todo desenvolvimento seja modernização, nem toda modernização e 

desenvolvimento" (Jacques Chonchol-1968). 

A razão ordena considerar aos envolvidos nessa missão, compromisso ajustado e 

definitivo, potencializando a sociedade que hodiernamente se encontra desestruturada. 

Mediante a faculdade conectante, as empresas, por sua vez, tomariam as rédeas, como muitas 

multinacionais já o fazem, contribuindo no processo por meio de palestras e cursos. Portanto, 

no que tange às responsabilidades, está claro que educação não pode ser delegada somente à 

escola; aluno é transitório. Não por acaso a filósofa Viviane Mosé, coberta de razão, nos diz 

que: “É uma ilusão pensar que a escola fará tudo” (Otávio Augusto Caldara). 

 

DAS RELAÇÕES ENTRE EDUCADOR E EDUCANDO. 
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Freire ressalta que a melhor maneira de chamar a atenção do educando para o que se 

propõe, está na inexistência da relação coerente entre o que se diz e o que se faz frente às 

restrições por parte da direção da escola à liberdade do educador e este, por sua vez, cerceia a 

liberdade dos educandos. Diante da contradição entre o fazer e dizer, o educador cai em 

descrédito com o educando, uma vez que ao fazer alguma afirmação, o educando espera a 

próxima ação para detectar a próxima contradição. O famoso “faça o que eu digo e não o que 

eu faço” é uma tentativa quase vã de remediar a contradição e a incoerência. Eis o motivo de 

alguns professores serem objeto de chacota de grande parte dos alunos sem nenhuma condição 

de impor a ordem. Freire ressalta que não se deve faltar em nossas relações com os alunos à 

clara disposição em favor da justiça, da liberdade, do direito de ser. Tal qual a nossa entrega à 

defesa dos mais fracos, submetidos à exploração dos mais fortes. Não menos importante, 

também mostrar como há boniteza na luta ética, tanto quanto discutir sobre a pobreza e carência 

profundas. Intervir para que uma criança, favelada, venha à escola de banho tomado 

possibilitando sua conquista de um espaço – o de sua dignidade, no respeito dos outros, também 

é uma atitude nobre. É necessário desmascarar a ideologia de certo discurso neoliberal, 

chamado às vezes de modernizante que, falando do tempo histórico atual, tenta convencer-nos 

de que a vida é assim mesmo (Paulo Freire, 1993). 

Cury (1989) afirma que: “a educação como mediadora tanto funciona, embora em graus 

diferentes, para a floração da consciência, como para impedi-la, tanto para difundir, como 

desarticular”, no entanto a educação ajuda a elaborar a forma de pensar que convertida em 

mediadora tornar-se um valioso instrumento de transformação social. 

O Brasil é um país multicultural e, como se não bastasse, porque não dizer também 'mult 

social', ao contrário daqueles que ocupam os primeiros lugares no ranking mundial em 

qualidade e resultados na educação, ou seja, na Finlândia a expressiva maioria é de finlandês, 

no Japão, Alemanha, China, Coreia, ocorre o mesmo, respectivamente. Essa harmonia racial e 

étnica facilita muito as atitudes e pensamentos em massa. Pode-se aplicar ‘um único critério’ 

para todo o país que será absorvido com naturalidade. No ‘Brasil babilônia’, cada cabeça é uma 

sentença e empaca pela discórdia e dissonância. Ora, é nesta importante mudança na perda que 

a razão especulativa tem que sofrer; que diz respeito a geral ocupação humana e suas 

diversidades; cujo propósito específico consiste em favorecer a inaptidão do entendimento 

comum, referente à vida futura, sua apresentação clara dos deveres e seu confronto as 

pretensões, numa ponte em que a multiplicidade de julgamento forneça argumentos justos e 

sãos, tecidos ao propósito moral e ao caráter ético, de modo a exercer influência sobre suas 

convicções. Observou-se; em pesquisa com cem (100) alunos do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, 

aplicado na disciplina de filosofia; que há uma evolução prática no discernimento, o que; posto 

em decorrência disso; torna possível concretar que os dados atendem a expectativa de grau 

reflexivo e crítico, apontando possíveis caminhos de exploração neste contexto, conforme 

representado abaixo (tabela 01), em que demonstra um percentual condizente (preto) que varia 

entre 93% a 100% e não condizente, que varia entre 00% a 10%. Estipulou-se o mínimo de três 

linhas para cada resposta. As perguntas são referentes ao tema: “Conhecendo a si mesmo”. 

 

 Tabela 1 - Conhecendo a si mesmo 



 Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 36 

Avalie, com sua visão crítica, as perguntas a seguir: 

  Sim Não 

Eu, sozinho (a), consigo me conhecer? 10 90 

Conhecer os outros nos ajuda a nos conhecer melhor? 94 06 

A gente já nasce sabendo quem é? 00 100 

Posso me enganar sobre mim mesmo? 93 07 

 Fonte: Elaboração do autor 

 

CARTA DE PAULO FREIRE AOS PROFESSORES 

 

Nenhum tema é mais adequado para constituir-se em objeto desta primeira carta a quem 

ousa ensinar do que a significação crítica desse ato, assim como a significação igualmente 

crítica de aprender. Quero dizer que ensinar e aprender se vão dando de tal maneira que quem 

ensina aprende, de um lado, porque reconhece um conhecimento antes aprendido e, de outro, 

porque, observado a maneira como a curiosidade do aluno aprendiz trabalha para apreender o 

ensinando-se, sem o que não o aprende, o ensinante se ajuda a descobrir incertezas, acertos, 

equívocos. O aprendizado do ensinante ao ensinar não se dá necessariamente através da 

retificação que o aprendiz lhe faça de erros cometidos. O aprendizado do ensinante ao ensinar 

se verifica na medida em que o ensinante, humilde, aberto, se ache permanentemente disponível 

a repensar o pensado, rever-se em suas posições; em que procura envolver-se com a curiosidade 

dos alunos e dos diferentes caminhos e veredas, que ela os faz percorrer. O ensinante aprende 

primeiro a ensinar, mas aprende a ensinar ao ensinar algo que é reaprendido por estar sendo 

ensinado. “Ninguém escreve se não escrever, assim como ninguém nada se não nadar” (Paulo 

Freire, 1993). 

Os ensinamentos de Paulo Freire são uma visão evolucionista e linear da história que, 

após cinquenta anos, persiste elucidar as sandices ideológicas, as mazelas e feridas da prática 

pedagógica no ensino do Século XXI, visto que a mesma (educação) está inserida em um mundo 

que se modifica dia após dia, ou seja, o mundo não é uma foto. Enfim, seja de que modo e com 

que meio o ensino possa evoluir e que convenha a coerência predita; novos elementos 

requerem-se compor e levar a cabo modelos de salas diferentes dos que vêm sendo usados nos 

últimos 100 anos, rompendo e sobrepujando a estrutura obsoleta.  

 

METODOLOGIA 

 

Esta seção apresenta uma síntese da pesquisa desenvolvida pelos significados 

construídos, a partir dos resultados e instrumentos aplicados para coleta de dados, na execução 
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do plano prescrito. O critério consistiu na investigação, sem interferência ou forja, do uso da 

razão, com ênfase ao discernimento e reflexão crítica, através de um questionário simples com 

dez (10) perguntas, dentre as quais foram selecionadas quatro (04), que se distinguem ao 

comportamento em análise. Partindo da proposta de Paulo Freire em instituir novas diretrizes; 

sua análise da relação entre técnica, modernização e humanismo, onde mostra como evitar o 

tradicionalismo do status quo sem cair no messianismo tecnológico; é possível estabelecer 

critérios sobre a situação, de modo a garantir seu alcance. Nesse contexto, justifica-se alinhar a 

estrutura da tese a que foi proposto, ou seja, uma investigação imparcial e direta, voltado à 

técnica Freiriana de intervenção democrática. Para tanto foi necessário criar condições em que 

o aluno pudesse expor seu ponto de vista com condescendências sem óbices. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Mediante os resultados das evidências relacionadas, notou-se a evolução cultural e 

intelectual do educando. Ainda que evidências não sejam provas definitivas, cabe destacar o 

recurso estatístico que orienta e dá competência ao critério analítico. Nesta mesma linha de 

raciocínio, expande as possibilidades, enriquecendo e regulamentando nova forma de avaliação. 

Dado a simplicidade da técnica empregada, dentre outras ações, é possível fortalecê-la e ampliá-

la a várias disciplinas. Cumpre advertir para o não uso da múltipla escolha em detrimento a 

dissertação, por conta de, no segundo, ser possível analisar, também, a evolução na disciplina 

de português. 

 

DISCUSSÕES 

 

A relevância deste trabalho possibilita contribuir à técnica Freireana e sua aplicação à 

prática profissional de outras áreas do conhecimento. Embora seja um recurso simples, 

acessível e de fácil aceitação, é uma alternativa relativamente robusta.  Seguramente exigirá 

outros desafios e contornos na área de exatas, mas que poderão ser igualmente impactantes. 

Após todas as observações antecedentes a respeito desta questão, percebeu-se que os resultados 

positivos ofereceram uma solução concludente e, por conseguinte, a possibilidade do 

direcionamento de estratégias ao conteúdo didático. Enfim, é um avanço relativamente modesto 

e que pode sugerir novas ideias e abordagens a serem consideradas em outros trabalhos da área. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

São proeminentes alguns instrumentos propostos em condições de argumentação válida 

e que poderiam ter uma melhor articulação dos conteúdos além de outras questões importantes 

não tidas em conta. Despropositado pensar, em contrapartida, que certo conteúdo de 

conhecimento possa servir melhor do que outro para se atingir determinado objetivo e que, por 

conseguinte, em algumas regiões e situações, venha acarretar algum tipo de dificuldade. 

Portanto tornam-se necessários estudos mais aprofundados, de modo a apontar outras questões 

de merecida atenção para melhor avaliação das correlações. Aos homens beneméritos, que a 

meticulosidade do discernimento alia de modo perspicaz, uma melhor elaboração, deixo o 

encargo de concluir este improviso aqui e ali porventura ainda defeituoso e/ou mal 
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compreendido. Se o “ponto” for a “interrogação”, use a “reticências”. Ela é o tempo de reflexão 

que dará-lhe a “exclamação”. (Otávio Augusto Caldara). 
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RESUMO 

A função da escola é ser a mediadora entre a sociedade e o processo de ensino-aprendizagem 

para a obtenção de uma qualidade satisfatória do aprendizado escolar e social, pois ambas têm 

que estar ligadas para ter o desenvolvimento pessoal, profissional e social. E o papel do 

professor é ser o mediador desse processo. Nesse sentido, o presente artigo tem a finalidade de 

analisar os desafios do professor na contemporaneidade, bem como trazer uma análise acerca 

dos regimentos da BNCC e o papel da escola nesse âmbito contemporâneo, tendo como 

principais referenciais teóricos Piaget, Paulo Freire, Libâneo, Valente, Moran, dentre outros. O 

estudo demonstrará os desafios enfrentados por professores no contexto atual da sociedade, e 

procura mostrar uma colaboração para o crescimento educacional, objetivando a reflexão 

contemporânea acerca da práxis pedagógica. Por meio do estudo apresentado ficou evidenciado 

que é importante que os educadores busquem por capacitações, a fim de estarem aptos para 

motivar os educandos em sala de aula, pois é um desafio para o educador incluir as novas 

tecnologias em seu planejamento de aulas tendo em vista a necessidade de ter o conhecimento 

a fim de uma aplicação contextualizada e voltada para a realidade local dos educandos. Conclui-

se, portanto, que em decorrência das mudanças contínuas ocorridas no cenário educacional, há 

a necessidade do professor se adequar às mudanças exigidas no contexto atual. 

Palavras-chaves: Professor. Desafios. Contemporaneidade. Cenário educacional. 

   

ABSTRACT 

The school's function is to be the mediator between society and the teaching-learning process 

to obtain a satisfactory quality of school and social learning, as both have to be linked to have 

personal, professional and social development. And the teacher's role is to be the mediator of 

this process. In this sense, this article aims to analyze the challenges of the contemporary 

teacher, as well as to bring an analysis about the BNCC regulations and the role of the school 

in this contemporary context, having as main theoretical references Piaget, Paulo Freire, 

Libâneo, Valente , Moran, among others. The study will demonstrate the challenges faced by 

teachers in the current context of society, and seeks to show a collaboration for educational 

growth, aiming at contemporary reflection on pedagogical praxis. Through the study presented, 

it was evidenced that it is important for educators to seek training, in order to be able to motivate 

students in the classroom, as it is a challenge for the educator to include new technologies in 

their lesson planning with a view to the need to have knowledge in order to apply it in a context 

and focused on the local reality of the students. Therefore, it is concluded that as a result of the 

continuous changes that have occurred in the educational scenario, there is a need for the teacher 

to adapt to the changes required in the current context. 

mailto:oacaldara2@gmail.com
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INTRODUÇÃO 

          

Este artigo tem a finalidade de analisar os desafios do professor na contemporaneidade 

com o intuito de fazer uma reflexão da práxis docente e enfatizar a importância de ser professor 

para o crescimento e aprimoramento no processo ensino-aprendizagem. 

Assim sendo, o presente artigo está exclusivamente pautado nos desafios do professor 

na contemporaneidade, no qual o professor fará atividades motivadoras e desafiadoras para o 

educando. 

De acordo com Boer e Santos (2020, p.12) o professor na atualidade desenvolve o papel 

de um mediador e articulador do processo de ensino onde com o objetivo de potencializar o 

trabalho pedagógico desenvolvido, as ações devem ser focalizadas a partir de uma 

intencionalidade educativa, 

Desse modo, o presente estudo utilizará trará uma contextualização acrca dos desafios 

enfrentados pelo professor na contemporaneidade, bem como identificar o papel da escola no 

auxílio à elucidação de problemas enfrentados pelo docente. 

  

PROFESSOR NA ERA CONTEMPORÂNEA 

  

Com a globalização e as mudanças contínuas no cenário educacional, é possível detectar 

a necessidade do professor de ir a busca de novos aprendizados para estar mais preparado e 

comprometido para o desenvolvimento profissional, pessoal e social, pois requer dedicação, 

estudo, pesquisa, curiosidade e acima de tudo persistência no que for fazer. 

Segundo Paulo Freire, “o papel do professor e da professora é ajudar o aluno e a aluna 

a descobrirem que dentro das dificuldades há um momento de prazer, de alegria” (2003, p.52). 

Sendo assim, é possível detectar a necessidade de ter trocas de ideias entre as partes com 

o propósito de ampliar seus conhecimentos. Ainda de acordo com Paulo Freire, (2003, p.177) 

entende que “O educador ou educadora como um intelectual tem que intervir. Não pode ser um 

mero facilitador” retrata que o corpo docente terá ser um articulador do processo de ensino-

aprendizagem. 

Caberá ao professor estar em constante estudo se almeja fazer a diferença. Segundo 

Paulo Freire, não precisa saber apenas conteúdo, mas também como ensinar aquele conteúdo. 

Corrobora nesse entendimento Vasconcellos (2003, p.77) ao afirmar que o professor 

deve assumir-se como sujeito passivo de transformação, em sentido radical, devendo assumir 

suas novas perspectivas, sentidos, bem como dimensões para a existência e assumir também 

uma nova forma de organizar as relações entre os homens. O autor entende que além destes 

fatores, é de suma importância, que o professor esteja comprometido com alterações do ponto 

de vista objetivo e subjetivo inerentes a este. 

Boer e Santos (2020, p.85) destacam que um o professor tem como um dos maiores 

desafios, o desenvolvimento de propostas de ensino em um cenário educacional que passa por 

transformações e mudanças sociais. 
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Segundo Freire (1996, p.34) a relação entre professor e aluno deve ser um hábito a ser 

cultivado diariamente, uma vez que ambos caminham juntos e são dependentes entre si. Por 

meio dessa relação, o professor deve ensinar que a aprendizagem vai além do ambiente escolar, 

onde desta forma o aluno acaba por desenvolver um espírito pesquisador, bem como a 

necessidade de aprendizado e conhecimento, o que o torna crítico a questionar a realidade em 

que está inserido. 

David (2016, p.236) esclarece que não basta o professor ter o conhecimento e ser 

habilitado em sua respectiva área, e ser limitado na aplicação desses conhecimentos ao aluno. 

Em suas palavras, “Muitas vezes o docente possui conhecimento, mas não sabe ensinar e, 

muitas vezes, não procura aprender, se aperfeiçoar”. (DAVID, 2016, P. 236). 

Prado et al (2013, p.8) entendem que ao professor  do ponto de vista social, e de forma 

mais intensa com os interesses, bem como os pensamentos de pais e alunos deve interagir com 

a comunidade em que a escola está inserida 

Dessa forma, o educador deverá ir à busca de sua evolução profissional e pessoal, pois 

é um desafio diário e contínuo para o professor estar acompanhando a evolução da educação 

para melhor atender as demandas na sala de aula, no qual o mesmo valoriza a particularidade 

de cada educando despertando nos discentes o interesse pelas aulas por meio de atividades 

desafiadoras e contextualizadas. 

Ainda sobre ser professor, a Lei 9394/96 – LDB preconiza que os docentes devem 

participar da elaboração da proposta pedagógica, bem como elaborar e cumprir o plano de 

trabalho no estabelecimento de ensino, ainda devem os docentes zelar pela aprendizagem dos 

alunos estabelecendo estratégias destinadas aqueles em que o rendimento for menor, e ainda 

cabe aos docentes ministrar os dias letivos seja horas/aula estabelecidos, participar 

integralmente do planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional, e colaborando com 

as atividades de articulação da escola juntamente com a comunidade e as famílias. 

Nesse sentido é possível destacar que o art. 13 da LDBEN discorre sobre a 

responsabilidade dos professores durante o processo de ensino e aprendizagem dos educandos. 

Como no inciso I, relata a participação do professor nas discussões e elaborações de proposta 

pedagógica como, por exemplo, o Projeto Político Pedagógico entre outros que subsidiam para 

o desenvolvimento e sucesso da entidade escolar. 

Enquanto no inciso II, aborda a elaboração e o cumprimento do plano de trabalho, no 

qual há a necessidade de traçar metas e resultados para que possam atingir os objetivos 

almejados no planejamento, pois antes de tudo é mister ter o planejamento de tudo. 

Conforme o inciso III trata sobre a garantia do bom ensino ao educando proporcionando 

crescimento intelectual e pessoal de acordo com a faixa etária juntamente com as competências 

e habilidades que conferem a série e/ou ano que atua. 

Em concordância com o inciso IV, apresenta que o professor tem que criar estratégias 

de recuperação para os educandos de menor rendimento seja por meio de parcerias do Programa 

Mais Educação, no qual o educando fica na escola no turno oposto para reforçar seus estudos 

de acordo com a série ou o ano que o educando estuda, além do professor aplicar exercícios de 

fixação para que o educando possa revisar os conteúdos programáticos abordados em aula. 

De acordo com o inciso V, caberá ao professor cumprir as demandas deste inciso que 

compete ser responsável e organizado na sua carreira profissional, como também auxiliar no 

processo de ensino e aprendizagem dos aprendizes. 
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Por último o inciso VI, por meio de projeto pedagógico o professor realiza atividades 

contextualizadas envolvendo a comunidade escolar e o estabelecimento de ensino, promovendo 

a aprendizagem contínua e prazerosa, além de estar voltados à realidade local dos educandos. 

Nesse sentido, ressaltam-se as 10 novas competências de ensino indicadas por 

Perrenoud (2000): 

  

Organizar e dirigir situações de aprendizagem – Planejar projetos didáticos, envolver os 

alunos nessas atividades e saber lidar com erros e obstáculos. • Administrar a progressão 

das aprendizagens – Conhecer o nível e as possibilidades de desenvolvimento dos 

alunos, além de acompanhar sua evolução e estabelecer objetivos claros de 

aprendizagem. • Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação – Trabalhar 

com a heterogeneidade, oferecer acompanhamento adequado a alunos com grande 

dificuldade de aprendizagem e desenvolver o trabalho em equipe. • Utilizar as novas 

tecnologias – Conhecer as potencialidades didáticas de diferentes recursos tecnológicos. 

• Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão – Lutar contra preconceitos e 

discriminações, prevenir a violência e desenvolver o senso de responsabilidade. • 

Administrar sua própria formação continuada – Estabelecer um programa pessoal de 

formação continuada e participar de grupos de debate com colegas de profissão. 

(PERRENOUD, 2000, P.8 ) 

  

Segundo com o Perrenoud, o processo de aprendizagem do educando ocorre quando o 

discente fica no centro desse processo, no qual o mesmo diz que “se o professor não integrar o 

aluno e mostrar claramente como aquilo é importante para ele, é impossível que se consiga 

ensinar”. 

Com base nesse contexto, é notório observar que o educando terá aprendizagem se a 

mesma tiver um teor significativo, havendo interação entre educando e educador para a 

obtenção de conhecimentos. 

Paulo Freire e Horton (2003, p.43) abordam acerca da incompletude dos seres humanos 

e remetem para irmos à busca de metodologias que favoreçam a criação de novas ações em 

nosso cotidiano. 

No entendimento dos autores supramencionados, uma das melhores maneiras para 

trabalhar-se com seres humanos, consiste em além de saber que a natureza humana é 

incompleta, é assumir essa incompletude. Essa diferença entre o saber e assumir a incompletude 

deve estar inserida em um processo de busca, o que se caracteriza pela curiosidade inerente e 

indispensável ao ser humano. 

Com base no que foi abordado acima, fica notório que “não somos completos” e em 

relação aos educadores é mister ir em busca de novos conhecimentos sempre que possível, pois 

sempre tem algo a mais para aprender seja em estudos como também com os educandos. 

Sendo assim, ser professor na era contemporânea é bem mais do que passar conteúdos, 

é estar atualizado e procurar sempre que possíveis aprimoramentos profissionais, além de 

formar cidadãos críticos e participativos aptos para o mercado de trabalho. 

  

O PAPEL SOCIAL DA ESCOLA 

  

A escola é um local que oferece meios para a efetivação da aprendizagem e preparação 

dos educandos tanto nos aspectos físicos, sociais, psicológicos e sociais. 

Assegurar o direito à educação escolar em igualdade de condições de entrada e 

permanência pela oferta de ensino público e gratuito e de qualidade em todos os níveis de 
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ensino, é um dos maiores desafios da educação atual, mesmo que tais questões já sejam 

amparadas pela Lei 9.394/90 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional – LDB 

(BRASIL, 1996). 

De acordo com a LDB, “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

Vinculação entre educação escolar, o trabalho e as práticas sociais”. (LDB, Art. 3º, XI). O papel 

social da escola é conduzir os educandos para o bom caminho, despertando o comprometimento 

social com o intuito de promover transformações no cenário educacional, além de preparar e 

formar os educandos para o mercado de trabalho. 

Segundo Libâneo (2007) são três os objetivos da escola: “(1) a preparação para o 

processo produtivo e para a vida em uma sociedade técnico-informacional; (2) formação para 

a cidadania crítica e participativa; (3) formação ética”. 

De acordo com os objetivos citados acima, o primeiro objetivo relata que a escola deverá 

preparar o cidadão para o mercado de trabalho acerca das tecnologias modernas ou não e tudo 

que promova a sua formação em relação aos aspectos sociais e culturais. 

Enquanto o segundo objetivo, menciona a formação do cidadão de forma crítica e 

participativa por meio de atitudes positivas que corroborem para a participação efetiva da 

cidadania. Em relação ao terceiro objetivo depara para a formação ética que norteia a forma de 

atuar do cidadão tendo regras e ordens agregados aos valores morais. 

Acerca do papel social da escola, torna-se claro a necessidade do educando desenvolver 

suas capacidades e habilidades cognitivas, físicas e afetivas por meio da aprendizagem 

significativa e contextualizada aguçando nos educandos a vontade de ir a busca de novos 

conhecimentos tornando-se cidadãos participativos no ambiente em que seja inserido. 

Veja que o grande desafio da escola é ser um local educacional que promova o 

aprendizado, no qual a escola deixe de ser um mero local de encontro de educandos e passe a 

ser a junção do encontro dos educandos com as descobertas de saberes de maneira agradável e 

processual, 

No entendimento de Libâneo (2005, p.117) esclarece que a educação de qualidade é a 

que de acordo com o que é promovido pela instituição de ensino, sejam o domínio dos 

conhecimentos, bem como o desenvolvimento de capacidades afetivas e cognitivas, que são 

indispensáveis ao atendimento das necessidades sociais e individuais do aluno. 

O estabelecimento de ensino deve mostrar maneiras diversas que contribuam para o 

conhecimento e desenvolvimento de capacidades dos educandos. Dessa forma, o 

desenvolvimento da escola está ligado ao meio em que vive, sendo que se o meio em que vive 

há uma transformação e a escola terá que passar por um processo de transformação também 

para estar alinhado aos processos de aprendizagem de forma atualizada e voltado para a 

formação do educando. 

Vale destacar que a escola é um ambiente educativo em que forma cidadãos críticos 

capazes de formar sua própria história, no qual há a necessidade de ter um professor para ser o 

mediador do conhecimento diante dos aprendizes em que instiga e problematiza o assunto a ser 

abordado para que o aprendiz seja um cidadão pensante ativo ao conhecimento adquirido e 

construído. 

Dessa forma, a escola contemporânea tem o papel de não só de transmitir 

conhecimentos, mas também de pensar e repensar que sociedade deseja ter, como também 

instituir relações e preparar para as demandas que surgirem no futuro. 
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AS MUDANÇAS NO PAPEL DE EDUCADORES E EDUCANDOS EM FRENTE ÀS 

NOVAS TECNOLOGIAS 

  

O cenário educacional atual, tanto os educadores e educandos, obtiveram aprendizados 

em frente às novas tecnologias por meio do uso e da troca de vivências, apresentando um novo 

posicionamento diante da educação. 

Nesse sentido Cardoso (2007, p. 63) esclarece que a evolução tecnológica trouxe para 

educação novas possibilidades de informação e conhecimento, ou seja, novos processos 

educacionais utilizando a multimídia como estratégia diferenciada na elaboração do conteúdo, 

combinando e interligando com outras ferramentas didáticas (som, imagem, texto); permitindo 

novas possibilidades de ensinar pelo professor e aprender pelo aluno. 

Com base nas novas tecnologias e desafios no âmbito educacional, é possível verificar 

a inovação de adquirir conhecimento, conforme nos ensina Gadotti (2005, p. 16) por meio das 

novas tecnologias, abriram novos espaços de conhecimento, onde não somente o ambiente 

familiar, mas também os lares e espaços sociais tornaram-se educativos. 

Esse acesso facilita que as pessoas possam estudar em seus lares, podendo por meio da 

rede de computadores buscarem as informações inerentes a procura do que almejam como 

conhecimento. 

Nesse sentido, de acordo com Moran (1997, p. 13) a internet traz muitas possibilidades 

de pesquisa tanto para professores quanto para alunos, dentro e fora do ambiente escolar. 

Dessa forma, a inovação tecnológica exerce influência no sistema educacional como 

também na sociedade em que vivemos. Pode-se citar a tecnologia nos dias atuais que está sendo 

uma ferramenta de grande valia para as aulas remotas, pois o ambiente virtual é um dos espaços 

de trocas de conhecimentos para o estabelecimento de ensino em que o professor utiliza sua 

residência como ambiente educativo para ministrar suas aulas nesse período atípico. 

Valente (2003, p. 15), esclarece que muitos educadores ainda não sabem o que fazer 

com os recursos oferecidos pela informática, onde a chave deste problema consiste na 

preparação dos educadores e formação dos docentes, que devem aprender a utilizar a tecnologia 

em sim como ferramenta e recurso favorável ao ensino aprendizagem realizado no ambiente 

escolar. 

Sendo assim, há a necessidade do estabelecimento de ensino seguir na mesma direção 

dos avanços tecnológicos para melhorar na práxis pedagógica do professor em que será um dos 

recursos a mais disponibilizados pelo mesmo em sala de aula para despertar o interesse dos 

educandos aos estudos, como também proporcionar a construção e produção do aprendizado de 

maneiras instigantes e desafiadoras para conseguir atingir o objetivo principal “aprender”. 

Nesse raciocínio, Moran (2000, p. 17-18) entende que os alunos influenciam 

diretamente na educação, por meio de sua curiosidade, são parceiros de caminhada do professor. 

O autor entende que os alunos que são motivados avançam mais, aprendem e ensinam, onde 

dessa forma acabam por estimular as qualidades do professor. 

Ainda de acordo com Moran (2000, p. 18) os alunos provenientes de famílias abertas, 

as quais estimulam afetivamente os filhos, bem como apoiam mudanças, tendem a se envolver 

em “ambientes culturalmente ricos, aprendem mais rapidamente, crescem mais confiantes e se 

tornam pessoas mais produtivas”. 
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Por isso, que a escola juntamente com o corpo docente tem que estar unido com os 

educandos e a família para obter êxito em seu desenvolvimento da aprendizagem, de forma 

harmoniosa e interativa. 

Diante do avanço das novas tecnologias, os educadores tendem a se aperfeiçoar em suas 

práxis pedagógica inovando em sua metodologia para atender seus educandos de forma 

atualizada e voltada à realidade local. 

O cotidiano é permeado pelas novas tecnologias da comunicação e da informação, o que 

independe do espaço físico e acaba por criar necessidades de convivência e vida que merecem 

atenção e análise no espaço escolar. Os meios de comunicação como o rádio, televisão, internet, 

etc., possibilitaram aos homens uma aproximação por meio de sons e imagens, que outrora era 

inimaginável. Os sistemas tecnológicos, na sociedade atual, são inerentes a um mundo 

produtivo permeado pela prática social de todos os cidadãos. (PCN 's, 2000, p.11-12). 

Insta salientar que as novas tecnologias estão presentes no dia-a-dia dos seres humanos 

e em qualquer ambiente em que esteja inserido, por esse motivo, é preciso que o educador vá a 

busca de capacitações e aperfeiçoamentos para aderir o novo recurso na sala de aula, como 

também, é necessário ter garantias de condições de trabalhos e de recursos disponíveis em 

estabelecimentos escolares para adequar nas aulas as novas tecnologias. 

Moran (2000, p.48) entende que é viável para o educador instruir os educandos acerca 

da utilização da internet das vantagens e desvantagens sobre o uso da mesma, pois é um desafio 

para o educador fazer a seleção de informes significativos que despertem nos educandos o gosto 

de buscar o conhecimento acerca do assunto abordado. “Pode-se dizer que, não é a tecnologia 

em si que causa a aprendizagem, mas a maneira como o professor e os alunos interagem com 

ela.” (Moran, 2000, p.48) 

Enfim, é evidente que o educador tenha que se capacitar e aperfeiçoar diante das 

evoluções das novas tecnologias com o foco para atender as demandas dos educandos 

propiciando uma aprendizagem significativa em que o educador seja o mediador dos saberes e 

ambos produzem unidos os conhecimentos para a vida escolar e vida social, além de preparar 

os educandos para o mercado de trabalho. 

  

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Com base na leitura e estudo realizado, tanto a docência quanto a escola visam o pleno 

desenvolvimento do educando de forma lúdica aplicando metodologias e recursos 

informatizados para que haja crescimento do ser humano no aspecto escolar e social. 

Fica claro que, a função da escola é ser a mediadora entre a sociedade e o processo de 

ensino-aprendizagem para a obtenção de uma qualidade satisfatória do aprendizado escolar e 

social, pois ambas têm que estar ligadas para ter o desenvolvimento pessoal, profissional e 

social. 

Vale frisar a importância dos educadores de ir à busca de capacitações para estarem 

aptos para motivar os educandos em sala de aula, pois é um desafio para o educador incluir as 
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novas tecnologias em seu planejamento de aulas porque é necessário ter conhecimento de como 

será aplicado de forma contextualizada e voltada para a realidade local dos educandos. 

Sendo assim, o processo de aprendizagem do educando só terá êxito se o educando for 

o centro do processo de ensino aprendizagem juntamente com o educador e os recursos, por 

certo, ambos aprendem e aprimoram seus conhecimentos a respeito do uso adequado de forma 

consciente e proveitosa. 

Enfim, os desafios do educador na contemporaneidade, consistem em estar em constante 

adaptação ao meio, seguindo as mudanças da sociedade em que está inserida, como também a 

metodologia e as práxis educacionais devem progredir a fim de prestar atendimento voltado ao 

ensino-aprendizagem do educando acerca dos novos cenários acordados no âmbito educacional. 
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RESUMO 

Este artigo tem o intuito de refletir sobre a ludicidade no ensino da Língua Inglesa, tendo o 

lúdico como um recurso motivador para o ensino-aprendizagem. O ponto essencial é dar ênfase 

à ludicidade para motivar os educandos no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos 

mesmos. De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica (2008), a aula de Língua 

Estrangeira Moderna deve ser um espaço em que se desenvolvam atividade significativa, as 

quais explorem diferentes recursos e fontes, a fim de que o aluno vincule o que é estudado com 

o que o cerca A partir daí, pretende-se demonstrar relações significantes através da ludicidade 

e o ensino da Língua Inglesa, tendo como referenciais teóricos Piaget, Vygotsky, Silva e 

Pinheiro, Cardoso, Amorim, dentre outros, tendo ênfase no que preconiza a LDB 9394/96 e 

BNCC (2017) que se manifestam a favor do ensino por meio do ludicidade. No decorrer deste 

artigo, por meio de jogos e atividades lúdicas pretende-se gerar oportunidades para que os 

educandos sejam capazes de gerar novos sentidos, contextos, repertórios e formas de expressão 

e convivência por meio da Língua Inglesa. Por meio do estudo apresentado ficou evidenciado 

que a ludicidade tem papel fundamental como ferramenta pedagógica no ensino aprendizagem, 

e deve ser utilizada nas aulas da disciplina de inglês como recurso motivador para esse processo. 

Palavras-chaves: Ludicidade. Língua Inglesa. Ensino-aprendizagem. Desenvolvimento. 

 

ABSTRACT 

This article aims to reflect on the playfulness in teaching the English language, having play as 

a motivating resource for teaching-learning. The essential point is to emphasize playfulness to 

motivate students in their learning and development process. According to the Curriculum 

Guidelines for Basic Education (2008), the Modern Foreign Language class should be a space 

in which significant activities are developed, which explore different resources and sources, so 

that the student can link what is studied with what surrounds him From there, it is intended to 

demonstrate significant relationships through playfulness and the teaching of the English 

Language, having as theoretical references Piaget, Vygotsky, Silva and Pinheiro, Cardoso, 

Amorim, among others, with emphasis on what the LDB advocates 9394/96 and BNCC (2017) 

who manifest themselves in favor of teaching through playfulness. Throughout this article, 

through games and recreational activities, it is intended to generate opportunities for students 

to be able to generate new meanings, contexts, repertoires and forms of expression and 

coexistence through the English language. Through the study presented, it was evidenced that 

playfulness has a fundamental role as a pedagogical tool in teaching and learning, and should 

be used in English classes as a motivating resource for this process. 

Keywords: Playfulness. English language. Teaching-learning. Development. 
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          Este artigo tem a finalidade de refletir sobre a ludicidade no ensino da Língua Inglesa, 

tendo o lúdico como um recurso motivador para o ensino-aprendizagem com o intuito 

primordial mostrar que é possível adquirir o aprendizado de Língua Inglesa por meio de 

atividades lúdicas de diferentes formas com base na série/no ano em que estuda. 

No entendimento de Silva e Pinheiro (2017, p.103) o emprego do lúdico no ensino 

consiste em uma técnica que está cada vez mais sendo utilizada como ferramenta de ensino 

pelos professores, pois por meio dela, os alunos possuem maior interesse nas atividades, e 

procuram adquirir mais conhecimentos acerca da temática proposta. 

Nesse sentido Rabello (2013, p.104) esclarece que as atividades lúdicas podem 

colaborar para o professor no processo indispensável de humanização e inserção na vida, como 

ser cultural, o que porventura pode auxiliar na busca de um processo educacional mais 

prazeroso, alegre, motivante, e significativo. 

 O ensino de língua inglesa no ensino médio parte dos princípios básicos da abordagem 

comunicativa, desenvolvendo as habilidades oral e escrita, por meio do envolvimento do aluno 

em situações reais de comunicação na língua. 

Ensinar, e aprender inglês são tarefas importantes, uma vez que podemos combater os 

preconceitos linguísticos, e consequentemente culturais quebrando barreiras entre falantes no 

mundo inteiro. 

O professor mediador da língua inglesa colabora com a ampliação e a visão do 

letramento, dos multiletramentos dentro do mundo digital também, possibilitando desta forma, 

ver a Língua Inglesa como uma facilitadora da comunicação, no meio tecnológico e social, além 

de aumentar as perspectivas culturais e profissionais de cada cidadão ainda interagir em 

situações de intercâmbio oral, demonstrando iniciativa para utilizar a língua inglesa. 

Nessa perspectiva, alguns professores têm trazido, para o contexto da sala de aula, 

atividades lúdicas, com o fim de estimular o aprendizado e que auxiliam os alunos a perceber a 

presença do idioma em seu ambiente, ao qual vivenciam o que intensifica seu ganho de 

conhecimento (NOBREGA, SILVEIRA, 2016). 

Desse modo, o presente estudo utilizará a ludicidade como um recurso inovador para 

despertar o gosto pelo estudo da língua inglesa como também adquirir o aprendizado dos 

educandos pelos conteúdos e objetos de conhecimento (BNCC) de forma mais dinâmica e 

interativa, estabelecendo uma junção entre os estudos teóricos com os estudos na prática. 

No decorrer dos estudos, foi possível detectar a problemática que os educandos têm 

dificuldades de acompanhar por muito tempo as aulas expositivas por meio de uma aula 

“tradicional”. Sendo assim, caberá ao educador mesclar o seu tempo em momentos de aula 

tradicional e aula dinamizada, pois a meta principal é que os educandos prestem atenção e 

assimilem o conteúdo proposto. 

A ludicidade torna-se uma ferramenta de grande valor para a aquisição do 

conhecimento, pois é muito mais do que uma ação de brincar e jogar envolve uma atitude 

criativa e de divertimento, pois origina a presença de brincadeiras e jogos, como também a 

presença de outras ações do ser humano e seu viver. 

É de suma importância que os educandos sejam motivados e sejam aguçados seus 

interesses pelos estudos para conseguir obter resultados satisfatórios em suas aprendizagens de 

acordo com sua faixa etária e sua série e/ou seu ano que estuda, dessa forma assegura os 
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conhecimentos fundamentais para a formação de cidadãos participativos, críticos e exerça sua 

autonomia de forma competente, digna e responsável na sociedade em que está inserido. 

Pode-se dizer que a atividade lúdica é um recurso motivador essencial para a formação 

de jovens como também de crianças que possibilita uma vivência na prática com a linguagem 

inglesa, além de instigar a busca pela imaginação e pelas mudanças ocorridas no processo de 

aprendizagem. 

O material didático explorado nesse estudo poderá ser utilizado pelos demais 

professores em suas aulas de Língua Inglesa, com o intuito de despertar nos alunos interesse, 

prazer e motivação para a aprendizagem da língua alvo. 

  

ENSINO DA LÍNGUA INGLESA: A LUDICIDADE NO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM 

  

De acordo com Fachinello (2017, p.8) o aprendizado de uma língua estrangeira é tão 

importante quanto aprender qualquer outra disciplina. É de suma importância despertar nos 

alunos a consciência que por meio desse conhecimento, abrem-se muitas oportunidades de 

inserção e interação social. Nesse sentido os alunos ficam aptos a compreender filmes de caráter 

internacional sem legenda, ter o entendimento de músicas internacionais, compreender 

instruções de jogos e até mesmo fazer novas amizades por meio da internet. Com o aprendizado 

de um novo idioma levam inclusive para a vida profissional uma bagagem de conhecimento 

que pode lhes conferir oportunidades futuras. (Fachinello, 2017, P.8) 

Pereira (2020, p.8) ensina que a palavra, "Lúdico", é oriunda do latim ludus, que 

significa jogo, imitação ou exercício. 

Piaget (1976) propõe que por meio da eficiência dos jogos na aprendizagem, é possível 

transformar leitura, cálculo ou ortografia em brincadeira, fazendo desta forma com que os 

alunos passem a gostar e interagir com essas ocupações, que antes eram apenas atividades 

maçantes para eles. 

De acordo com o que preconiza a LDB nº 9.394, em 1996, torna-se obrigatório a 

inclusão de uma língua estrangeira, conforme o parágrafo 5, artigo 26: ”Na parte diversificada 

do currículo será incluído, obrigatoriamente, a partir da quinta série, o ensino de pelo menos 

uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das 

possibilidades da instituição” (BRASIL, 1996). 

A partir do momento que efetuou a obrigação da inclusão de uma disciplina da língua 

estrangeira, no qual o Brasil optou pela língua inglesa, lamentavelmente não há uma 

aprendizagem efetiva. 

É notório observar que os educandos têm dificuldades de acompanhar por muito tempo 

as aulas expositivas por meio de uma aula “tradicional”. Dessa forma, caberá ao educador 

mesclar o seu tempo em momentos de aula tradicional e aula dinamizada, pois a meta principal 

é que os educandos prestem atenção e assimilem o conteúdo proposto. Com isso, o educador 

ao aplicar atividade lúdica fará com que os educandos sintam-se mais motivados em aprender 

brincando. 

Segundo Lederman e Porter (2013, p.8), “o jogo pode ser utilizado como uma 

ferramenta para o desenvolvimento social, emocional e intelectual do aluno”. 
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Nos âmbitos de ensino de línguas estrangeiras, busca favorecer o envolvimento dos 

discentes por meio de atividades lúdicas que favorecem a utilização da língua em um contexto 

voltado para sua realidade por meio de atividades lúdicas. 

Pode-se citar que nos jogos os educandos encontram situações de desafios e empregam 

a língua estrangeira para obter êxito no jogo, além de obter conhecimentos satisfatórios e 

significativos por meio do envolvimento com a turma da classe com a interação da teoria e da 

prática de forma contextualizada. 

Na visão de Silva e Pinheiro (2017, p.108), existem muitas palavras inglesas inseridas 

no cotidiano das crianças, e a ludicidade tem por finalidade na língua inglesa mostrar ao 

professor quanto é benéfico planejar as aulas envolvendo alguma brincadeira, objetivando a 

não tornar a aula de inglês desinteressante e monótona para a criança. 

  

O OLHAR DA BNCC PARA A ÁREA DE LINGUAGENS: LÍNGUA INGLESA 

  

No que tange ao objetivo primordial da Área de Linguagens no Ensino Fundamental, 

com base na BNCC se restringe em         Possibilitar aos estudantes participar de práticas 

de linguagem diversificadas, aos quais lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em 

manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas 

linguagens, em continuidade às experiências vividas na Educação Infantil (BRASIL, 2017, 

p.63). 

Nesse sentido, Santos et al (2019, p.5) esclarecem que o ensino da língua inglesa deve 

ir além do desenvolvimento das habilidades linguísticas, o que significa dizer que esse ensino 

deve contribuir na formação de alunos críticos e transformadores, de forma que sejam inseridos 

na sociedade como participantes ativos. 

A partir dos anos finais do ensino fundamental II, abrange nos educandos um novo olhar 

para a linguística aplicada de forma desafiadora e contextualizada de forma proeminente acerca 

das atividades a serem desenvolvidas. Vale salientar a relevância de retomar os conhecimentos 

adquiridos em anos anteriores de forma de ressignificação de aprendizagens baseado na 

essência dos componentes curriculares. 

A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) é uma ferramenta de sustentação essencial 

para o educador se basear em seu planejamento escolar para definir e garantir o ingresso do 

corpo discente da Educação Básica proporcionando aprendizagens fundamentais para o seu 

desenvolvimento. 

Nesse contexto, encaixa-se citar a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

considerando que este documento afirma que o uso da língua deve “propiciar reflexões sobre 

noções como adequação, padrão, variação linguística e inteligibilidade” (BRASIL, 2017, p. 

243) 

No ensino da Língua Inglesa é fundamental criar novas formas para aprender a língua 

inglesa conforme preconiza a BNCC, o aprendizado da língua inglesa propicia novas formas de 

engajamento, bem como a participação dos alunos em um mundo social. Tem por finalidade 

possibilitar aos alunos o acesso a todos os saberes linguísticos, que se fazem necessários para 

esse engajamento e participação, possuindo caráter formativo em que se   quer inscrever a 

aprendizagem de inglês em uma perspectiva de educação linguística, consciente e crítica, na 
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qual as dimensões pedagógicas e políticas estão intrinsecamente ligadas. (BRASIL, 2017, 

p.241) 

         Mediante o exposto, para aprender a Língua Inglesa é necessário que inovem a práxis 

pedagógica para despertar a vontade de ir a busca de mais conhecimentos sobre o que está sendo 

explanado, tendo compartilhamento de aprendizagens e dedicação aos estudos voltados para a 

realidade local, além de prepará-los de forma crítica, participativa e reflexiva para o mercado 

de trabalho e para a vida social. Partindo daí, o currículo para ensinar a LI apresenta três 

implicações importantes: caráter formativo, a ampliação da visão de letramento, ou seja, 

multiletramentos e abordagens do ensino. 

Pereira (2020, p.8) esclarece que uma atividade lúdica com objetivos claros e sendo bem 

planejada, proporciona aos alunos não só a integração entre o grupo, mas também a aquisição 

de conteúdos específicos e oportunidades de trabalhar temas diversificados. 

Cabe ressaltar que conforme os ensinamentos abordados, a língua inglesa potencializa 

as possibilidades de circulação, bem como a participação. O inglês deve ser visto como um bem 

cultural e não limitar-se apenas a uma língua estrangeira, ele deve ser incorporado ao ensino 

conforme preconiza a BNCC, mas, devem ser utilizados meios lúdicos de aprendizagem que 

facilitem e auxiliem no entendimento de forma lúdica e prazerosa aos alunos. 

  

A LUDICIDADE POR MEIO DE TECNOLOGIA DIGITAL 

  

No entendimento de De Souza et al (2017, p.329) quando fala-se em 

contemporaneidade, esta refere-se às duas  últimas décadas e aos tempos atuais. Neste período, 

é crescente e contínuo o surgimento das mais variadas formas de tecnologias de comunicação 

e informação, denominado fenômeno de globalização.  Nesse sentido, não há o que se falar em 

futuro, sem a utilização destas tecnologias, sendo assim, o professor, tem o dever de incluí-las 

no contexto pedagógico como ferramenta avançada de informação. 

A sociedade contemporânea apropriou-se das tecnologias digitais e, consequentemente, 

os indivíduos que nascem nela já estão imersos nesse mundo midiático, tornando natural para 

eles viver nas diversas relações com as tecnologias (COUTO, 2013). 

Para Vygotsky (1994), as atividades lúdicas devem exclusivamente envolver objetos,  

uma vez que estas atividades dependem diretamente da imaginação das  crianças, que, por  sua  

vez,  diferenciam as brincadeiras de acordo com sua faixa   etária. 

Nesse sentido, analisando a ligação entre o lúdico e a utilização das tecnologias como 

ferramenta de auxílio, cabe trazer o entendimento de Zin (2014, p.8) ao qual menciona que 

devido o aumento e expansão das tecnologias em atividades no contexto contemporâneo de 

forma geral, por consequência na área da educação, pode se associar estas tecnologias às 

atividades lúdicas, uma vez que, a tecnologia, pode conjuntamente contribuir no 

desenvolvimento de ações pedagógicas, bem como no desenvolvimento dos alunos. 

Ainda, no entendimento da autora supramencionada, as tecnologias digitais tem 

permeado a educação com o passar dos tempos, tendo utilidades e objetivos variados; as etapas 

da vida sofrem de forma sistemática mudanças significativas e isso se desenvolve também no 

segmento escolar. 
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Para Vygotsky (1994) a ludicidade influencia o desenvolvimento da criança, onde 

através dela a criança desenvolve a curiosidade, age por meio de estímulos, desenvolve a 

linguagem, concentração e pensamento. 

Na concepção de Piaget (1976) a ludicidade condiciona a criança ao sentimento 

prazeroso em si mesmo e pelo domínio de suas ações 

Atualmente, a língua inglesa na era digital amplia as possibilidades de participação 

social do educando de forma contextualizada e em práticas híbridas que “aproximam e 

entrelaçam diferentes semioses e linguagens (verbal, visual, corporal, audiovisual)” (BRASIL, 

2017, p.240) e conhecimentos, no exercício da cidadania crítica e ativa. 

Nesse sentido, de acordo com Moran (1997, p.13) a internet traz muitas possibilidades 

de pesquisa tanto para professores quanto para alunos, dentro e fora do ambiente escolar. 

Ainda, de acordo com Cardoso (2007, p.63), a evolução tecnológica trouxe para 

educação novas possibilidades de informação e conhecimento, ou seja, novos processos 

educacionais utilizando a multimídia como estratégia diferenciada na elaboração do conteúdo, 

combinando e interligando com outras ferramentas didáticas (som, imagem, texto); permitindo 

novas possibilidades de ensinar pelo professor e aprender pelo aluno. 

Farias (2020, p.4) esclarece que somente a utilização desses recursos tecnológicos não 

cumpre a função social, tampouco os objetivos que tem o “brincar” na construção da criança 

como sujeito, uma vez que esses recursos estão limitados a objetos de manipulação aos quais 

privam o desenvolvimento motor, o que é oferecido por muitas brincadeiras de socialização. 

Entretanto deve se levar em consideração ao uso das tecnologias em benefício da educação, 

como um complemento dos eixos formativos do currículo escolar, visando adequações 

necessárias referentes à faixa etária e objetivos a serem alcançados. 

Nesse ínterim, constata-se que a utilização da tecnologia abre margem a inúmeras 

discussões e seu avanço tornou-se significativamente importante para o aperfeiçoamento da 

eficácia do ensino de idiomas, bem como oferece ao aluno a possibilidade maior de inserção no 

processo de globalização, bem como uma maior probabilidade de expansão de seu aprendizado. 

  

IDEIAS LÚDICAS PARA A APLICAÇÃO DAS AULAS DE INGLÊS 

  

De acordo com Silva e Pinheiro (2017, p.8) o aluno precisa de experiências 

comunicativas no ambiente escolar, para tanto a ludicidade é indicada como ferramenta, uma 

vez que ela trabalha a comunicação entre os alunos e professores. 

No entendimento ainda dos supracitados autores, o professor no desenvolvimento das 

atividades lúdicas, deve ter a sensibilidade de oportunizar aquilo que irão falar, bem como o 

que estão falando, desta forma mantendo um contato maior com a língua inglesa. 

Para Amorim (2012, p.9) ao se traçar objetivos para o ensino de uma língua estrangeira, 

deve-se visar à função social e educacional na Educação Básica, significa dizer que existe a 

necessidade de se levar em consideração a linguagem que é concebida e por meio dela construir 

os seus significados, não a tornando meramente uma estrutura que constrói e decifra códigos. 

Logo abaixo, segue algumas ideias que poderão ser inseridas no planejamento de atividades 

lúdicas que são atividades desafiadoras e motivadoras para ter êxito satisfatório na 

aprendizagem e interação com a turma de acordo com a série e a faixa etária dos mesmos. 

Veja os exemplos de atividades lúdicas/jogos lúdicos: 
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a)   Jogo da trilha 

Objetivo: Revisar assuntos explanados em aulas anteriores como: Plurals nouns, Numbers, 

What time is it?, Colors, etc... 

Materiais utilizados: Cartela com perguntas em inglês e dado. 

Desenvolvimento: A professora confeccionará em uma cartela um jogo com perguntas em 

inglês e levará para a sala de aula, dividir a turma em grupos de quatro participantes e entregar 

para cada grupo um dado. Os educandos, um de cada vez, deverão jogar o dado e pular o número 

de casa correspondente no dado, respondendo às perguntas em inglês nela contidas. Ganha 

quem conseguir chegar primeiro ao final do jogo. 

Com o recurso do jogo, por exemplo, a trilha “Plural nouns”, auxilia na fixação do 

conteúdo já estudado de maneira diferente e criativa tendo como objetivo estimular o processo 

de ensino – aprendizagem trabalhando as habilidades linguísticas: ler, ouvir e falar voltado aos 

componentes curriculares do âmbito educacional. 

  

b) Triminó 

Objetivo: Assimilar e memorizar a escrita correta do assunto abordado, como por exemplo: 

Sports, Numbers, etc... 

Material utilizado: 16 peças de triminó. 

Desenvolvimento: A professora dividirá a turma em grupos de quatro participantes, 

distribuindo entre os participantes quatro peças que foram confeccionadas pela educadora. 

Começará o jogo o educando que pegou a peça “badminton”, em que colocarão em ordem com 

as respectivas imagens os nomes em inglês de forma correta. Ganha o jogo o educando que 

terminar com as primeiras peças . 

Enquanto, o jogo do triminó, possibilita aos educandos a trabalharem o raciocínio 

lógico, a atenção e o desenvolvimento da memória. Este jogo é voltado para fixação da 

aprendizagem, além de ser divertido e pedagógico também. 

O objetivo desse jogo é de incentivar os educandos para a consolidação da 

aprendizagem adquirida além de aprimorar suas habilidades linguísticas: ler, ouvir e falar 

voltado aos componentes curriculares do estabelecimento escolar. 

  

c)     Bingo dos animais 

Objetivo: Aprender a identificar as pronúncias em relação ao nome dos animais em inglês. 

Material utilizado: Folha de ofício, lápis e caneta. 

Desenvolvimento: Proceder como se fosse um bingo comum. Pedir aos educandos que dividam 

uma folha de ofício em nove partes (3x3). O educando escolherá nove nomes de animais em 

inglês de acordo com o quadro “Vocabulary: Animals” para preencher sua cartela. A professora 

começará a sortear os nomes e apresentá-los à classe. Os educandos irão assinalar as palavras 

sorteadas que tiverem em suas casas. Quem completar primeiro a cartela ganha. 

 

Quadro 01 - Jogo da Trilha 

BINGO 
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 Fonte: https://br.pinterest.com/pin/743445850958014065/ 

 

Quadro 02 - Jogo do Vocabulário 

VOCABULARY: ANIMALS 

Cat = gato Chicken = frango Ant = formiga 

Dog = cachorro Cow = vaca Bee = abelha 

Fish = peixe Donkey = burro Butterfly = borboleta 

Hamster = hamster Duck = pato Mosquito = 

pernilongo 

Parrot = papagaio Goat = bode Dolphin = golfinho 

Turtle = tartaruga Goose = ganso Lobster = lagosta 

Aligátor = jacaré Hen = galinha Sea horse = cavalo 

marinho 

Bear = urso Horse = cavalo Seal = foca 

Camel = camelo Pig = porco Shark = tubarão 

Crocodile = crocodilo Rabbit = coelho Whale = baleia 

Eagle = águia Rooster = galo Monkey = macaco 

Elephant = elefante Sheep = ovelha Owl = coruja 

Fox = raposa Hippo = hipopótamo Snake = cobra 

https://br.pinterest.com/pin/743445850958014065/
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Giraffe = girafa Lion = leão Tiger = tigre 

Gorilla = gorila Penguin = Pinguim Zebra = zebra 

Fonte: http://slideplayer.com.br/slide/12365903/73/images/10/TRIMINO.jpg 

 

Em relação ao bingo dos animais em inglês, é interessante ressaltar a importância de 

despertar no educando a vontade de aprender o “vocabulary” sobre “animals” para o diálogo e 

mostrar que o jogo educativo é um recurso pedagógico produtivo que envolve as habilidades 

linguísticas: ler, ouvir, falar e escrever envolvendo o objeto de conhecimento. 

 

d) Relógio pedagógico 

Objetivo: Identificar e pronunciar as horas e os minutos em inglês. 

Material utilizado: Cartolina, tesoura, rolha, percevejo e hidrocor. 

Desenvolvimento: desenhar em uma cartolina um mostrador de relógio com números de 1 a 

12 bem visíveis, dois ponteiros (um menor para as horas e um maior para os minutos) e depois 

recorte cada parte desenhada para formar o relógio. Fixe os ponteiros no mostrador com uma 

rolha (no verso) e um percevejo (na frente), para que os ponteiros tenham movimento. Mude os 

ponteiros alterando as posições e pergunte as horas aos educandos. 

Já o jogo “Relógio pedagógico”, será confeccionado o relógio com os educandos e será 

explanado o conteúdo sobre as horas de forma prática e interativa com a turma da sala de aula, 

desenvolvendo suas habilidades linguísticas: ler, ouvir, falar e escrever. 

 

e) Dominó 

Objetivo: Ampliar e fixar o vocabulário das palavras estudadas. 

Material utilizado: 27 peças de dominó com imagens e palavras em inglês. 

Desenvolvimento: Dividir a turma em grupos de 03 participantes. Depois de formados os 

grupos, entregar para cada grupo o jogo lúdico de dominó contendo 27 peças. Os educandos 

montaram o dominó juntando os desenhos aos seus respectivos nomes. Ganha quem terminar 

com as primeiras peças. 

E o jogo do dominó, corrobora para o entendimento dos conteúdos estudados 

anteriormente com o intuito de revisar o que já foi explanado e avaliar o conhecimento 

adquirido de forma lúdica envolvendo as habilidades linguísticas: ler, ouvir e falar. 

Enfim, o jogo possibilita a integração das quatro habilidades linguísticas: compreensão 

escrita/ler (reading), produção escrita/escrever (writing), compreensão oral/ouvir (listening) e 

produção oral/falar (speaking), em que esses jogos pedagógicos poderão ser confeccionados 

pelos discentes ampliando tais objetivos dos jogos por meio de expressão oral, vocabulário, 

estruturas gramaticais e dentre outros. Para que seja alcançado o objetivo do jogo é mister que 

o discente esteja aberto para adquirir e pôr em prática as regras necessárias para atingir o 

resultado esperado com eficácia e compreensão do assunto estudado de forma dinâmica e 

prazerosa. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

http://slideplayer.com.br/slide/12365903/73/images/10/TRIMINO.jpg
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Por todo o exposto cabe ressaltar o entendimento de Silva e Pinheiro (2017, p. 12) acerca 

da ludicidade como um todo de acordo com os autores a atividade lúdica deve ser elaborada de 

acordo com o processo ensino aprendizagem da disciplina em questão. 

Partindo dos ensinamentos abordados pudemos evidenciar a importância do lúdico na 

aprendizagem como um todo, uma vez que o brincar faz parte da construção do indivíduo e 

impulsiona o desenvolvimento de suas habilidades. 

Quando se envolve a tecnologia como parte das atividades lúdicas, além de ser uma 

contribuição ao desenvolvimento da criança, torna-se também uma estratégia de aprendizado 

de forma prazerosa. No entanto, a intenção de se trabalhar com a ludicidade não deve ser 

confundida com um brincar sem objetivos. 

Restou demonstrado também, por meio da análise dos autores que foi inserida no decorrer deste 

artigo, que a inserção do lúdico no processo de formação dos professores de língua inglesa é 

fundamental, tendo em vista proporcionar uma prática docente humanizada e diversificada. 

Por meio dos jogos, podem ser alcançados objetivos inerentes ao processo de ensino, 

seja o despertar do aprender, bem como levar o aluno ao conhecimento e assimilação da 

temática e disciplina proposta. 

Nesse ínterim, a ludicidade aparece como fonte impulsionadora de aprendizagem e 

pode-se concluir que essa ferramenta estabelece relações de caráter significativo entre a língua 

inglesa e o lúdico. 

Por meio do estudo apresentado ficou evidenciado que a ludicidade tem papel 

fundamental como ferramenta pedagógica no ensino aprendizagem, e deve ser utilizada nas 

aulas da disciplina de inglês como recurso motivador para o ensino aprendizagem. 

Assim, todos os envolvidos na instituição educacional, sobretudo os professores, 

precisam ter conhecimentos sobre a utilização da tecnologia educacional no Ensino Infantil, 

aproximando aqueles que não têm acesso a tecnologias em outro local, bem como os que têm 

o brincar da sua geração, algo que está inserido culturalmente na sociedade. 

Contudo, nas instituições de ensino, há a necessidade de promover atividades que 

aproximem a tecnologia dos alunos, a fim de construir significados e conhecimentos, podendo 

valer-se de brincadeiras e jogos digitais que complementam os campos de experiência dirigidos 

pela BNCC. Para tanto, devem os professores fazer um bom planejamento, aprendendo a usar 

essas tecnologias como recursos pedagógicos destinados a todas as faixas etárias. 

Por fim, concluo que esse estudo possibilitou repensar as práticas do ensino de Língua 

Inglesa, auxiliando de forma positiva na melhora do ensino/aprendizagem. Por meio dessa 

análise pode-se proporcionar aos docentes uma análise de suas práticas pedagógicas, a fim de 

que reflitam sua práxis, permitindo dessa forma, educação de qualidade e despertando nos 

alunos o interesse, bem como mostrar a eles a importância em aprender essa língua estrangeira. 
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RESUMO 

A sexualidade infantil é expressa de diferentes maneiras, em diferentes idades, desde o 

nascimento. Nesses estágios, a energia sexual é organizada através do corpo, de diferentes 

maneiras. Em crianças com necessidades especiais a sexualidade também é presente, e é 

experienciada dentro das possibilidades de cada indivíduo. Neste sentido, observa-se a 

necessidade da quebra de tabus que evitam a abordagem de temas essenciais para o 

desenvolvimento da criança de forma adequada. Este artigo permite refletir sobre a importância 

da sexualidade para crianças com necessidades especiais associadas à deficiência. Define os 

conceitos básicos que permitem entender a sexualidade como um aspecto fundamental no 

desenvolvimento da pessoa, seja essa deficiência ou não. Da mesma forma, define-se a 

educação sexual, seus objetivos e aspectos fundamentais neste campo. 

Palavras-chave: Sexualidade, Crianças, Deficiência 

  

ABSTRACT 

Infant sexuality is expressed in different ways, at different ages, from birth. At these stages, 

sexual energy is organized through the body in different ways. In children with special needs 

sexuality is also present, and is experienced within the possibilities of each individual. In this 

sense, it is observed the necessity of the breaking of taboos that avoid the approach of subjects 

essential for the development of the child of suitable form. This article reflects on the 

importance of sexuality for children with special needs associated with disability. It defines the 

basic concepts that allow one to understand sexuality as a fundamental aspect in the 

development of the person, whether this deficiency or not. Likewise, sex education, its 

objectives and fundamental aspects in this field are defined. 

Keywords: Sexuality, Children, Disability 

  

  

INTRODUÇÃO 

  

Os objetivos da educação em sexualidade e afetividade referem-se à aprendizagem para 

a vida e sua realização é uma questão transversal em todos os níveis e modalidades do sistema 

educacional. No entanto, apesar do importante esforço que vem sendo feito nas escolas e liceus 

de nosso país para abordar a educação sexual dos estudantes, por meio de estratégias que 

envolvem diferentes atores dos estabelecimentos de ensino, esses esforços têm alcançado 

fracamente à diversidade de crianças e jovens com deficiência que são assistidos na modalidade 

de educação especial, em escolas especiais ou com programas de integração. 

Como apontado no Relatório Final da Comissão de Avaliação e Recomendações sobre 

Educação Sexual, a educação sexual não é apenas um direito de todo ser humano, mas é um 

dever incontornável da família, da escola e da sociedade no seu conjunto. Cada um, a partir de 
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sua especificidade, deve garantir que todos (e todos) os alunos tenham a oportunidade de 

desenvolver essa dimensão fundamental de sua pessoa de maneira natural e relevante (DINIS, 

2007). 

Não obstante o exposto, na prática, devido a preconceitos e atitudes errôneas em relação 

à sexualidade e / ou deficiência, a família, a escola e a sociedade em geral relegaram a 

sexualidade das pessoas com deficiência a um local quase inexistente e longe das possíveis 

experiências para eles, negando-se com isso, o direito de serem apoiados e acompanhados para 

mover harmoniosamente o seu desenvolvimento nesta área, apesar do fato de que, devido às 

mesmas dificuldades que sua deficiência traz, eles precisam mais do que ninguém. 

Há certas imagens instaladas com grande força que, devido à falta de discernimento 

associado à deficiência, sua sexualidade não existe ou é inibida. Não é incomum representá-los 

como pessoas assexuadas, onde a falta de consciência dessas questões anula os interesses, 

desejos e necessidades que parecem ser exclusivos das pessoas capazes de reconhecê-las, 

indicá-las, racionalizá-las e processá-las. No entanto, paradoxalmente, na manifestação mínima 

de sua existência, os medos são atualizados de forma que seu impulso sexual é incontrolável, 

transbordante e perigoso para eles e para os outros, por isso devemos suprimi-lo. 

Este trabalho, por meio de uma revisão da literatura e através de uma pesquisa 

exploratória, tem como objetivo compreender como a sexualidade aflora nas crianças com 

necessidades especiais, e como esta manifestação afeta o seu entorno, como família e ambiente 

escolar, observando o comportamento da sociedade em relação ao assunto e como a criança é 

afetada em função do preconceito oriundo da falta de informação e do conservadorismo que 

aborda o assunto de forma negligente, desconsiderando o principal sujeito, que é a criança com 

deficiência e a existência de sua sexualidade. 

  

A SEXUALIDADE NAS CRIANÇAS 

  

A sexualidade está sempre associada ao prazer e se desenvolve com base em 

experiências prazerosas com o próprio corpo. 

Quando o bebê nasce, após cuidados médicos, é colocado no seio da mãe. Nesse 

primeiro contato, não só satisfaz uma necessidade (fome), mas também desperta uma área que 

nos próximos meses causará muito prazer: a boca. Até dois anos, aproximadamente, a 

sexualidade é expressa pela boca. Quando o bebê suga, obtém a satisfação de uma necessidade, 

mas também a satisfação de um desejo. Esse comportamento ao longo do tempo se tornará um 

hábito que o acalma em situações de estresse ou fadiga, e isso lhe dá satisfação, razão pela qual 

ele geralmente se refugia em tal comportamento (MAIA, 2005). 

Maia (2005) fala que após dois anos, dependendo de cada criança, ocorre o desmame. 

O desmame não implica apenas deixar de ser amamentado, mas também o abandono da chupeta 

e da mamadeira. Isso implica uma perda, mas também um ganho de crescimento e maturação 

emocional. 

O estágio que começa em aproximadamente dois anos é lindo, mas muito mais 

perturbador. É a fase de ensino de treinamento de toalete. A criança descobre que, com o 

comportamento de superar ou reter (e de fazer na hora e no local indicados), pode lidar com 

suas afeições. Consegue se preocupar com a mãe e o pai, deixá-los com raiva, deixá-los tristes 

ou animá-los. Ele também descobre que seu corpo pode produzir e fantasiar que o que ele 
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produz é muito importante. Portanto, ele está interessado em suas fezes, brinca com elas, ou 

com tudo que o lembra ou que se associa com suas fezes. Nesse estágio, começam as grandes 

questões sexuais, aquelas que se sabe como responder. Isso é dado, porque o impulso de saber 

é despertado de forma geral nas crianças (KEMPTON; KAHN, 1991). 

É o palco em que eles são vistos vagando nus pela casa, se escondem para fazer cocô, 

querem brincar com ele, ou às vezes, o contrário é dado, o que eles se recusam a fazer. É 

importante lidar com tudo isso com confiança, sem acelerar seus processos e, por sua vez, sem 

causar contratempos. 

Na sociedade atual a sexualidade infantil assusta, quando está associada ao genital. 

Neste sentido, afirma-se que 3 anos e meio a 6 anos de idade, a principal preocupação e fonte 

de prazer para a criança são os genitais. É nesse estágio que ele descobre seus genitais e também 

a diferença entre menina e menino. Nessa idade, a criança fica notavelmente curiosa sobre tudo 

o que se refere ao genital. Algumas crianças perguntam a seus pais, mas outras automaticamente 

associam uma experiência íntima ou proibida, de modo que nunca perguntam (MURPHY, 

2005). 

Estes são a maioria. No entanto, no encontro com seus pares, com crianças da mesma 

idade, eles expressam sem medo, suas preocupações e suas próprias teorias sobre sexualidade. 

Sim, eles têm suas próprias teorias sobre sexualidade, carregadas de fantasias, mas também de 

coisas que viram ou ouviram que associam à sexualidade: nascimento, concepção, namoro, 

casamento, ser mãe, ser pai, diferenças entre meninas e meninos. E tudo isso, nesta idade, eles 

associam com seus genitais e com intimidade (MAIA, 2010). 

Na criança com necessidades especiais essas descobertas podem ser diferentes de acordo 

com deficiência de cada criança. De acordo com o exposto acima, não necessariamente a genital 

é o órgão de maior prazer, sendo possível que a criança desenvolva sua sexualidade através do 

tato, do visual ou até mesmo do som. A construção sexual está intimamente ligada com a 

percepção de como cada um observa o mundo e de como este mundo é prazeroso em suas 

diversas formas. 

  

A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

  

As deficiências, congênitas ou adquiridas, são diversas e as necessidades que elas geram 

nas crianças podem ser diferentes: motoras, sensoriais, intelectuais. A presença de deficiência 

em uma criança compromete sua funcionalidade em graus variados (o que também depende da 

relação sujeito-ambiente), mas não a invalida em suas necessidades humanas básicas, sejam 

elas físicas, psicológicas ou sociais (NEUFELD, 2002). 

Conforme observado na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência das Nações Unidas (2006), as pessoas com deficiência incluem aquelas que têm 

deficiências físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais a longo prazo que, ao interagir com 

várias barreiras, podem impedir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de 

condições com os demais (NEUFELD, 2002). 

Neste contexto um importante evento aconteceu em 13 de dezembro de 2006, a 

Assembleia das Nações Unidas aprovou a "Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência", o primeiro grande tratado sobre Direitos Humanos que acontece no 

século 21, que visa deixar para trás práticas discriminatórias sofridas por pessoas com 
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deficiência. Este tratado preenche uma lacuna no quadro dos padrões internacionais de direitos 

humanos, detalhando em seus artigos os direitos das pessoas com deficiência, que incluem, 

entre outros, direitos civis e políticos, acessibilidade, participação e inclusão, o direito à 

educação, saúde, trabalho e proteção social (ISLER, 2009). 

Os governos que assinarem este tratado estarão legalmente obrigados a tratar pessoas 

com deficiência, "não apenas como vítimas ou como minoria, mas como sujeitos de direito, 

protegidos por leis vinculantes". Entre todos os direitos, deve-se reconhecer que as pessoas com 

necessidades especiais antes de tudo são humanas, e, portanto, possuem desejos, e vontades. 

Reforçando ainda mais esses direitos, deve-se reconhecer que as crianças com deficiência 

também são humanas, que possuem desejos e vontades, sejam elas no âmbito sexual ou não, 

que compreende a sua forma de existir no mundo. 

  

SEXUALIDADE E A CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

  

No estudo exploratório realizado com os professores, especialistas, mães e pais 

questionou-se sobre como crianças e jovens com deficiência são, do ponto de vista do 

desenvolvimento da sua sexualidade. Existe um amplo consenso de que, do ponto de vista das 

necessidades fisiológicas e afetivas, as pessoas são iguais às outras, mas há pontos de vista que 

fornecem evidências sobre a especificidade que leva a experiência da afetividade e da 

sexualidade nestas crianças com necessidades especiais. 

Crianças e jovens com deficiência são caracterizados pelo seguinte: 

Eles tendem a ser mais desinibidos na forma de iniciar e realizar a exploração do corpo 

e aqueles que têm mais dificuldade de integrar racionalmente as informações que lhes são 

dadas, apresentam características mais exacerbadas e têm dificuldades em estabelecer limites 

em relação aos lugares e oportunidades nas quais essas perguntas podem ser feitas (ISLER, 

2009). 

As necessidades dessas pessoas são as mesmas de todos os seres humanos e seus 

interesses são os mesmos; talvez a diferença seja que eles são mais abertos, mais puros, capazes 

de dizer tudo o que acontece com eles, quando se sentem à vontade para sentirem suas 

experiências com propriedade. 

Eles experimentam com muita "normalidade" a aparência e a maturação do interesse 

sexual. Os códigos com os quais eles enfrentam sua experiência erótica ou amadora ocorrem 

mais pela naturalidade dos episódios, do que por categorias que os qualificam como bons ou 

maus comportamentos. 

Quando falamos de sexualidade, nos encontramos com um tópico que, através do tempo 

e das culturas, tem sido visto como um tabu e, mais ainda, quando se trata de pessoas com 

deficiências. 

Ao se referir ao tema da sexualidade, muitas vezes é percebido por outras pessoas como 

sinônimo de genitalidade ou sexo (MURPHY, 2005). A sexualidade é entendida como um 

elemento básico de personalidade, um modo de ser, de se manifestar, de comunicar-se com os 

outros, sentir-se, expressar-se e viver o amor humano e parte integrante do desenvolvimento da 

personalidade e de seu processo educativo; no sexo há notas características que constituem as 

pessoas como homens e mulheres no biológico, psicológico, social e espiritual. Menores têm 
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direito a treinamento adequado e oportuno e informações sobre a dignidade, tarefas e exercício 

do amor, especialmente dentro da família. 

A partir dessa abordagem podemos afirmar que vivemos e sentimos a sexualidade 

diariamente, tanto homens quanto mulheres, desde o momento em que somos concebidos até a 

nossa morte; isto é, falamos de emoções, sentimentos, prazer, amor, comunicação, procriação, 

entre outras formas de expressão da humanidade. Portanto, somos todos seres sexuados, 

experimentamos nossa sexualidade de diferentes maneiras: de acordo com nossas crenças, as 

formas de nos relacionar com os outros na sociedade, bem como a educação que recebemos 

durante a vida (NEUFELD, 2002). 

Entendendo que a sexualidade é parte integrante de nossas vidas, podemos dizer que 

não podemos falar de sexualidade para educadores, médicos, políticos ou pessoas com 

necessidades educacionais especiais associadas a algum tipo de deficiência. A sexualidade é 

uma só. 

O fato de uma criança, adolescente, ou qualquer outra pessoa encontrar alguma 

dificuldade em se mover, falar ou ver não significa que eles sejam privados de viver sua 

sexualidade (MAIA, 2010). É exatamente o oposto, porque eles podem expressar suas emoções, 

afetos e fantasias de maneiras diferentes. 

Para compreendê-lo, é importante definir alguns conceitos relacionados a esse tema e 

que, ao mesmo tempo, facilitarão a compreensão sobre a importância da sexualidade em nossas 

vidas. Para tanto, destacam-se os conceitos que a literatura utiliza na formação em sexualidade: 

Sexo: conjunto de características biológicas que definem os seres vivos em dois grupos: 

feminino e masculino. Começa na fertilização e continua ao longo do desenvolvimento e 

maturação. No caso dos seres humanos, eles são chamados: homens e mulheres (MAIA, 2010). 

Identidade sexual: convicção e aceitação de ser homem ou mulher, podem corresponder 

ao sexo biológico ou não. Essa convicção interna pode ou não refletir a aparência externa ou o 

papel de gênero que a sociedade impõe ou desenvolve e prefere (MURPHY, 2005). Em geral, 

identidade de gênero e identidade sexual andam de mãos dadas. 

Orientação sexual: refere-se à atração, preferência-erótico-afetiva, de uma pessoa em 

relação a outra pessoa, definida a partir de sua identidade sexual. Os termos homossexual, 

heterossexual e bissexual são aqueles usados para classificar as orientações sexuais. 

Homossexual: refere-se àquelas pessoas cuja atração erótico-afetiva é direcionada a 

pessoas que têm o mesmo sexo. Heterossexual: refere-se àquelas pessoas cuja atração erótico-

afetiva é direcionada a pessoas que têm o outro sexo. 

Relações sexuais: enquanto toda pessoa é um ser sexuado, as relações sexuais referem-

se às interações entre os seres humanos. Também é chamado de relações humanas. 

Gênero: refere-se aos aspectos psicológicos, sociais e culturais que são atribuídos às 

pessoas, basicamente, de acordo com seu sexo. Refere-se aos processos de socialização da 

masculinidade e feminilidade, que são realizados em homens e mulheres. 

Cada um desses conceitos deve ser entendido tanto pelos pais, mães responsáveis e 

profissionais que atendem à população que tem necessidades educacionais especiais associadas 

à deficiência, como para entender a importância de se educar sobre sexualidade e por que isso 

acontece. Não se limita apenas à genitalidade, mas inclui a integridade da pessoa. 

HOMOSSEXUALIDADE EM PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAS 
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A homossexualidade parece não ser mais um tabu na sociedade atual. Políticos em altas 

posições confessam publicamente sua homossexualidade e até o casamento, passando a 

considerar os sentimentos, valores e comportamentos do mundo homossexual. A 

homossexualidade está associada ao estilo de vida, modernidade e juventude. 

O interesse do público geralmente se concentra em tipos estridentes da comunidade gay. 

Mesmo gays e lésbicas mais velhos já estão fora dessa perspectiva estreita (LEUNG et al., 

2005). 

Além disso, a maioria da população ainda luta para conceder às pessoas com deficiência 

uma sexualidade independente. Que essas pessoas possam ser gays, lésbicas ou bissexuais, 

realidade que para muitos, simplesmente é impensável. 

As dificuldades que as pessoas lésbicas e gays com deficiência enfrentam são 

multifacetadas. Algumas dessas dificuldades não diferem daquelas que os homossexuais não 

deficientes têm, mas algumas são novas como resultado da deficiência (SEARS, 1992). 

Os homossexuais com deficiências geralmente têm problemas para se identificar com o 

universo homossexual em particular. Eles se sentam em cima do muro: no movimento lésbico 

e gay, eles são considerados deficientes, no movimento de deficiência homossexual. 

Se assumir é um momento difícil para todos os homossexuais, deficientes ou não. Há 

uma distinção entre se assumir de forma pessoal, admitindo a si mesmo ser gay, e se assumir 

em público, levando a uma confissão em público. 

O difícil processo de lidar com a própria sexualidade exige força e coragem de todos os 

adolescentes. Além disso, os jovens com deficiência têm que enfrentar sua deficiência na 

puberdade (BROOKS; GOLDBERG,2001). Muitas vezes, eles são reduzidos a esse aspecto de 

sua personalidade pelo ambiente. Portanto, os adolescentes com deficiência muitas vezes não 

estão conscientes de sua própria sexualidade ou não concedem isso a si mesmos. 

A vida da comunidade gay é focada nas grandes cidades. Em bares, discotecas ou outros 

estabelecimentos, como saunas de locais especiais para gays, onde homens e mulheres têm a 

oportunidade de estar entre pessoas afins e, em particular, fazer contatos. Entretanto esses locais 

não consideram as dificuldades que os homossexuais com necessidades especiais precisam, 

independente de qual seja essa necessidade. 

Neste sentido, é importante olhar para essa parcela da população com atenção, uma vez 

que sua sexualidade muitas vezes é delimitada por padrões héteros. O deficiente homossexual 

precisa de autonomia, se sentir autônomo, para que assim ele possa expressar sua sexualidade 

da forma mais natural possível. Deve-se preocupar-se em não moldar estas pessoas de acordo 

com as crenças e comportamentos de terceiros, evitando a depressão, por exemplo, nessas 

pessoas. 

  

IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO SEXUAL EM CRIANÇAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

  

Segundo Diniz (2007), a educação sexual inclui as dimensões biológicas, socioculturais, 

psicológicas e espirituais de sexualidade. Da mesma forma, Dinis (2007) afirma que a educação 

sexual deve promover a expressão de sentimentos, valores e atitudes que estimulem a tomada 

de decisão responsável, bem como a comunicação assertiva. A educação da sexualidade tem 
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objetivos muito específicos no desenvolvimento das crianças e adolescentes, sejam elas 

especiais ou não, entre os quais destacam-se 

Fornecer informações: todas as pessoas têm o direito de receber informações precisas 

sobre crescimento e desenvolvimento humano, reprodução humana, anatomia, fisiologia, 

masturbação, vida familiar, gravidez, parto, paternidade, resposta sexual, orientação sexual, 

contracepção, aborto, abuso sexual, HIV / AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis 

(MAIA, 2006). 

Desenvolver valores: A educação da sexualidade oferece às pessoas a oportunidade de 

perguntar, explorar e determinar atitudes e valores sobre a sexualidade humana. Isso permite 

compreender a família, a religião e os valores culturais, desenvolver seus próprios valores, 

aumentar sua auto-estima, desenvolver relacionamentos com membros de ambos os sexos e 

entender suas responsabilidades em relação às dos outros. 

Desenvolver habilidades interpessoais: A educação em sexualidade pode ajudar a 

população a desenvolver habilidades em comunicação, tomada de decisões, assertividade, bem 

como a capacidade de criar relacionamentos satisfatórios (MAIA; RIBEIRO, 2010). 

Desenvolver a responsabilidade: A oferta de educação em sexualidade ajuda as crianças 

a desenvolver seu conceito de responsabilidade e exercer essa responsabilidade em seus 

relacionamentos de coito. As informações fornecidas neste tópico ajudam os jovens a 

considerar a abstinência, resistir à pressão de se envolverem prematuramente na relação sexual, 

usar corretamente a contracepção e tomar outras medidas de saúde para prevenir problemas de 

saúde sexual relacionados (como gravidez na adolescência e doenças sexualmente 

transmissíveis), e para resistir à exploração ou abuso sexual. 

Neste sentido enfatiza-se a importância de educar crianças com deficiência em 

sexualidade. Maia e Ribeiro (2010) falam que pessoas com deficiência têm os mesmos 

pensamentos, desejos, atitudes, fantasias e atividades que as pessoas sem deficiência. No 

entanto, esta população corre um grande risco de ser abusada, de ter gravidezes não planejadas 

ou de aumentar o risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis, se não lhes for dada 

uma educação sexual adequada. 

Este canal também acrescenta que é importante que as crianças tenham a oportunidade 

de serem educadas em sexualidade, assim como lhes dar a oportunidade de explorar, desfrutar 

e expressar sua sexualidade de maneira positiva e saudável. 

Segundo Anderson e Kitchin (2000) a educação sexual para crianças e jovens com 

algum tipo de deficiência devem se concentrar nos seguintes tópicos: 

·         Reconhecimento das partes do seu corpo, usando o nome correto de cada uma dessas 

partes, 

·         Compreender a diferença entre homens e mulheres, 

·         Compreender e expressar suas mudanças emocionais, 

·         Autoestima, 

·         Autocontrole, 

·         Direitos de si e dos outros, 

·         Nascimento de um bebê 

·         Abuso físico e sexual, 

Ao educar essa população na sexualidade, devemos ter em mente que cada indivíduo é 

diferente, por isso pode exigir algumas adaptações no momento em que a informação será 
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apresentada. Por exemplo, uma criança com deficiência intelectual pode precisar que o assunto 

seja apresentado da forma mais simples, concreta e clara possível, levando em conta os 

conceitos básicos. Também é importante ensinar quais atividades e comportamentos podem ser 

realizados em ambientes públicos e privados (ANDERSON; KITCHIN, 2000). 

Uma criança com deficiência visual é capaz de compreender as questões relacionadas à 

sexualidade, no entanto, irá requerer materiais muito específicos que lhe permitam saber, por 

toque ou braile, cada uma das partes do seu corpo, ou o caminho para interagir com seus pares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Depois de fazer um tour sobre a importância a sexualidade e a educação da sexualidade 

de crianças com necessidades especiais associadas à deficiência, pode-se observar que os 

problemas sexuais das crianças com deficiência derivam do preconceito e da discriminação e 

não da própria deficiência individual. A educação sexual beneficia esta população aumentando 

as habilidades sociais e melhorando suas relações interpessoais e independência. Ele permite 

que você mude comportamentos para expressar adequadamente sua própria sexualidade. 

Ao educar em sexualidade, devem ser levadas em conta considerações como a 

deficiência de uma criança pode afetar seu desenvolvimento psicossexual? Como sua 

deficiência pode afetar sua capacidade de aprender sobre sua sexualidade? Que informação 

adicional será necessária para viver sua sexualidade em sua plenitude? Uma linguagem 

apropriada e concreta deve ser usada, o que inspira respeito, abertura e liberdade de expressão. 

O respeito pelas diferenças é importante, assim como a igualdade na participação de ambos os 

sexos. 

Como cada pessoa é um indivíduo, é necessário criar um plano que atenda a cada uma 

das necessidades desse grupo populacional e para isso é necessário: determinar as necessidades 

presentes, definir os objetivos, encontrar os recursos (materiais curriculares: vídeos, bonecas, 

jogos, desenhos, entre outros), desenvolver estratégias e atribuir responsabilidades e, 

finalmente, implementar e avaliar se as metas foram cumpridas. 
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RESUMO  

A presente pesquisa em sua execução abrange a descrição temática que aborda a educação e 

processos de ensino e aprendizagem, no contexto educacional como ferramenta de liberação e 

desenvolvimento social, abordados dentro do processo de gestão escolar e processos 

democráticos, assim com intuito de direcionar conhecimento e informações pertinentes. A 

objetivação se faz por intermédio dos pontos descritos, se realiza sobre metodologia de pesquisa 

de revisão bibliográfica, descreve como ponto objetivo demonstrar todo conhecimento sobre o 

tema, justificando seu processo de execução e concluirá sobre os conteúdos aqui demonstrados 

e pesquisados. O trabalho abordara o processo histórico do referido tema, trazendo a 

abrangência do cenário atual, assim compactuando desde o princípio da existência, terá forma 

de conceituar, descrever, ponderar e informar sobre formas, métodos e desenvolvimentos, no 

ambiente que o mesmo se caracteriza e se classifica de sua existência. 

Palavras-chave: Aprendizagem. Democráticos. Ensino. Gestão. Liberação. 

  

ABSTRACT 

The present research in its execution covers the thematic description that addresses education 

and teaching and learning processes, in the educational context as a tool for liberation and social 

development, addressed within the process of school management and democratic processes, 

as well as aiming to direct knowledge and pertinent information. The objectification is done 

through the points described, it is carried out on literature review research methodology, 

describes as an objective point to demonstrate all knowledge on the subject, justifying its 

implementation process and will conclude on the contents shown and researched here. The work 

will address the historical process of the referred theme, bringing the scope of the current 

scenario, thus colluding since the beginning of existence, will have a way of conceptualizing, 

describing, pondering and informing about forms, methods and developments, in the 

environment that it is characterized and classifies itself from its existence. 

Keywords: Learning. Democratic. Teaching. Management. Release. 

 

INTRODUÇÃO 

  

Descrevemos o processo ensino-aprendizagem sendo um nome para um complexo 

sistema de interações comportamentais entre professores e alunos, como se descreve na forma 

de processos independentes da ação humana, há os processos comportamentais que recebem o 

nome de ensinar e consequentemente de aprendizado. (SHIROMA, 2004). 

http://lattes.cnpq.br/9828290899228758


 Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 71 

Neste sentido, o processo de ensino e aprendizagem engloba uma série de 

questionamentos, sendo na forma de como a própria definição do que é aprender e ensinar, 

assim o motivo torna-se necessário que os educadores sejam capazes de compreender as 

diferenças de cada ação e saber escolher a melhor maneira que irá trabalhar um determinado 

tema. (TAVARES, 2019). 

O processo de ensino transmita a liberdade na forma de interação, pois não pode ser 

percebido como algo mecânico, que não necessita de ajustes constantes, na forma de ensinar, 

onde os meios utilizados e a forma de avaliação devem passar por um processo que permita que 

a aprendizagem sempre seja o fator e ponto primordial para que o aluno descubra suas 

possibilidades, por esta forma esse motivo é preciso não apenas absorver conceitos como por 

em prática, o objetivo do educador deve ser acima de tudo alcançar o aprendizado do aluno. 

De acordo com Lima (2006, p. 39), “sabe-se que o processo de ensino e aprendizagem 

não é algo simples levando em consideração as necessidades dos alunos, a melhor maneira de 

aplicar um conteúdo”, o melhor método e técnica a ser usada, como parte do processo de ensino. 

Assim, quando existe a assimilação de conhecimento, onde que a relação de ensino e 

aprendizagem não deve ter como base memorização, por outro lado os alunos também não 

devem ser deixados de lado, na relação recíproca na qual se destacam o papel do professor e a 

atividade. 

Assim se deve ser consciente de que não existe um método perfeito e, sim, aquele que 

vai melhor se adequar às necessidades, onde desta forma deve planejar e criar atividades novas 

e significativas. (BRASIL, 2004). 

As políticas públicas educacionais dizem respeito a tudo aquilo que um governo faz ou 

deixa de fazer em educação. Porém, educação é um conceito muito amplo para se tratar das 

políticas educacionais, onde educação é algo que vai além do ambiente escolar, tudo o que se 

aprende socialmente.  

As Políticas Públicas, por meio de seus programas, vêm tendo avanços na sua 

regulamentação, preocupação quanto à adequação nas instituições escolares no sentido de 

atender às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB/ 1996, com 

intuito de ampliar os espaços socioeducativos, ampliando o capital cultural das crianças e 

jovens, tornar uma valiosa ação se trabalhada na proposta de ofertar às crianças, jovens e 

adolescentes uma formação mais completa e de forma concreta. 

Descreve-se que, sendo as várias reformas sofridas ao longo da história da educação 

brasileira, pouco ou nada influenciaram nas atividades pedagógicas, os grandes fins ou 

modificações propostas para educação se reduziram a declarações em forma de leis ou decretos, 

de aplicabilidade na prática. 

O Plano Nacional de Educação foi um plano elaborado com significativa pressão da 

sociedade, ocorrida no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, a população presente, 

educadores, pais de alunos, estudantes e demais profissionais da educação compeliram o 

governo a dar entrada, na Câmara dos Deputados, em 10 de fevereiro de 1998. O plano se 

consolidou no Projeto de Lei nº 4.155/98. 

A educação no Brasil dissocia das mudanças estruturais no país, assim certamente pode 

se relacionar diretamente com o trabalho educacional realizado, tendo em vista que tais 

mudanças estruturantes afetam de forma incontestável a sociedade e de certa forma todo 

contexto inserido, das entidades de classe envolvidas com o sistema educacional brasileiro. 
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Através do processo compreende-se que a educação, uma das responsáveis pelas 

melhorias, a sociedade cada vez mais segmentada em classes com maior desigualdade, uma vez 

que os direitos sociais só existem no contexto teórico e prático, visto e executado. (TAVARES, 

2019). 

O tema pesquisado é originário das discussões em planejamentos escolares, nos cursos 

de graduação e pós-graduação, no qual se percebe a divisão entre teoria e a prática. 

A execução do trabalho apresentado busca dialogar sobre medidas restaurativas que 

contribuam na mediação dos conflitos, atuando e se desenvolvendo com os próprios atores que 

formam uma sociedade. 

  

 DESENVOLVIMENTO 

   

O direito à educação vem da Constituição Federal 1988, onde o Estado possui o dever e 

a responsabilidade de promover a educação para brasileiros. E a importância da solidariedade 

e a capacidade de vivenciar as diferentes formas de inserção sociopolítica e cultural. 

Deste modo ter acesso direto às escolas públicas e gratuitas que estejam localizadas 

próximas a sua residência, além de ter a igualdade de condições para ter acesso e permanecer 

na instituição de ensino, sem sofrer quaisquer preconceitos. (SHIROMA, 2004). 

As instituições de ensino se fazem obrigadas ao oferecimento de educação sem 

preconceitos, sendo que todo e qualquer cidadão consiga exercer plenamente o seu direito 

social, na forma que a criança e adolescente sejam preparados para exercer todas suas 

obrigações a fim de que ele seja apresentado à educação básica obrigatória dos quatro anos aos 

dezessete, passando pela pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. 

Segundo Barroso (2009, p. 22), “a educação deve ser algo realizado não só pela criança 

ou adolescente”, mais principalmente pela sua família, a formação escolar é o direito social 

mais importante que qualquer cidadão deve exigir e buscar sempre, e a partir de uma educação 

de qualidade que um indivíduo consegue evoluir socialmente. 

O desenvolvimento de uma cultura participativa, de uma inquietação pedagógica com a 

não aprendizagem, da busca dos aportes teóricos da ciência da educação, legitima a ideia de 

que a não aprendizagem é uma disfunção da escola e que a reprovação e a evasão são 

mecanismos de exclusão daqueles setores sociais que mais necessitam da escola pública. 

(AZEVEDO, 2007). 

Assim o estudo em sua realização e execução se justificou por tentar sinalizar a 

importância da temática, pois deste modo acredita-se que os resultados avaliativos remetem à 

necessidade de sua compreensão e discussão, constituindo-se como um interessante campo de 

pesquisa. 

  

EDUCAÇÃO E PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 

O processo ensino-aprendizagem é um nome para um complexo sistema de interações 

comportamentais entre professores e alunos, onde que sua percepção e entendimento 

constituem algo crucial para o desenvolvimento de qualquer trabalho de aprendizagem. 

Segundo Luckesi (1999, p.43), “para não ser autoritária e conservador, ao processo de 

ensino aprendizagem tem a tarefa de ser diagnóstico”, ou seja, deverá ser o instrumento 
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dialético do avanço, terá de ser o instrumento da identificação de novos rumos, se fazendo 

presente de forma clara e objetiva. 

O mais importante no processo ensino-aprendizagem não está na instrução que o 

lecionador passa, mas na maiêutica que compete ao educador proporcionar, sendo 

menos radical, a elitização inevitável do ensino, virtude necessidade em se investir em 

acesso a educação de qualidade. (BARROSO, 2009, p. 22). 

Sendo desta forma o processo de ensino aprendizagem não deve ser entendido como 

uma forma de julgar o sucesso ou o fracasso do aluno, onde que o processo de ensino 

aprendizagem está sendo satisfatório ou se necessita sofrer alterações, a fim de alcançar os 

objetivos preestabelecidos, como um dos aspectos complementares do processo ensino e 

aprendizagem. 

O sistema educacional brasileiro foi submetido a uma série de reformas que acabaram 

por beneficiar o ensino, em detrimento das outras etapas da educação, onde de tal maneira se 

recomendava a priorização da educação básica, norteada por três princípios: eficiência, 

equidade e qualidade. 

De acordo com Shiroma (2004, p. 14), “as políticas públicas educacionais dizem 

respeito a tudo aquilo que um governo faz ou deixa de fazer em educação”. Porém, educação é 

um conceito muito amplo para se tratar das políticas educacionais, onde educação é algo que 

vai além do ambiente escolar, tudo o que se aprende socialmente.  

As políticas públicas, por meio de seus programas, vêm tendo avanços na sua 

regulamentação, preocupação quanto à adequação nas instituições escolares no sentido de 

atender às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB/ 1996. 

Segundo a Constituição Federal, os Tribunais de Contas e os órgãos de controle interno 

da administração pública detêm competência para avaliar a ação governamental do 

ponto de vista da eficiência, eficácia e efetividade. (AZEVEDO, 2007, p. 33). 

  

Dentro deste contexto se torna fundamental a ação governamental, atuando não só no 

financiamento, mas também ofertando as condições necessárias para as reformas e mudanças 

no campo educacional, congregando as várias instâncias de representações sociais, buscando, 

democraticamente, envolver toda a comunidade escolar, dando destaque para a participação das 

famílias no processo de elaboração e execução para a obtenção dos objetivos. (GADOTTI, 

2003). 

Art. 205. 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. 

  

Compreender a necessidade de qualidade na educação e buscar a construção desta 

qualidade somente ocorre quando a escola cumpre com seu papel social e educacional, pois, 

quando a escola não cumpre efetivamente seu papel. (SAVIANI, 2010). 

Políticas educacionais de promoção do engajamento escolar devem ser amparadas por 

ações de identificação e eliminação do déficit de aprendizagem, garantindo o nivelamento do 

conhecimento. (BRASIL, 2004). 

 EDUCAÇÃO PÚBLICA EM FERRAMENTA DE LIBERAÇÃO 
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Nos quesitos de legislação, fundamentação e procedimento da educação básica, vai 

desde a elaboração de uma proposta nacional, passando pelos pensadores de educação e o 

profissional na sala de aula, onde se materializa toda a teoria. (OLIVEIRA, 2001). 

A legislação educacional brasileira atual tem seu nascimento nas primeiras visões do 

direito vigente no nosso país desde o descobrimento, onde muitos são os elementos, atores e 

situações envolvidas de forma aceitável uma educação que contribua de maneira justa na 

construção de um novo modelo social, história desses seres humanos que construíram várias 

tecnologias, vários abates e também vários valores. 

[...] Na educação o estado passa a ter mais responsabilidade, um poder que seja 

executivo, legislativo ou judiciário, tem o poder de averiguar se o que se é destinado à 

educação está sendo empregado de forma correta. A educação tem raízes amargas, mas 

os frutos são doces. (ARISTÓTELES). 

O fazer educacional, distribui-se entre os atores envolvidos no processo as 

responsabilidades e as consequências resultantes do que foi feito neste contexto, não há um só 

propósito e não há uma só proposta, há uma variância de conceitos e possibilidades. (BRASIL, 

2004). 

O processo da educação possui em seu sistema de avaliação parâmetros que organiza e 

também controla, que visa a estabelecer a relação entre a educação e sociedade, importância 

valiosa, e contribui de forma efetiva para a construção de uma educação real. 

Assim a 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, nessa reciprocidade, na provocação de um para com o outro, dá-se o verdadeiro 

diálogo que leva ao crescimento de forma clara e objetiva. 

Dentro do desenvolvimento a função da educação é realmente formar cidadãos, para 

atuarem em seu meio social, então na condição de educadores temos que aos poucos acabar 

com toda forma de alienação existente, se caracterizando como importante ferramenta de 

libertação. (SAVIANI, 1998). 

Assim o indivíduo que atinge a liberdade, passa, a se comportar de forma diferente 

dentro da sociedade, exercendo a sua cidadania de fato e ajudando para que mais pessoas 

tomem conhecimento de que outra realidade é possível, o saber não é perene nem 

absoluto, mas mutável e questionável, por ele próprio e por todos os demais sujeitos 

integrantes do processo de aprendizagem. (MARCOLLA, 2008, p. 90). 

  

A liberdade consciente traz consigo diferenciação do tratamento daquele que 

negligencia sem ter ciência de uma realidade atual e presente dentro da sociedade, para garantir 

o processo educacional de aprendizagem no âmbito social e não seja principal meio frente à 

ineficácia da atuação de uma cultura democrática nasce do conhecimento enquanto instrumento 

político de libertação, que assim permitirá o desenvolvimento dos potenciais de cada aluno-

cidadão no meio social e do processo de aprendizagem educacional. 

As esferas públicas e os setores público e privado, com intuito de ampliar os espaços 

socioeducativos, ampliando o capital cultural das crianças e jovens, tornar uma valiosa ação se 

trabalhada na proposta de ofertar às crianças, jovens e adolescentes uma formação mais 

completa e de forma concreta. (BRASIL, 1996). 
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Neste sentido as organizações populares, e contribuindo para o processo de 

democratização e ampliação da conquista de direitos de cidadania, de forma geral e objetiva 

com seus propósitos e objetivos. 

  

PROCESSO DE GESTÃO ESCOLAR E PROCESSOS DEMOCRÁTICOS 

  

A gestão é caracterizada como a atividade na qual são realizados os procedimentos para 

atingir os objetivos da organização, envolvendo e interagindo os aspectos gerenciais, sobre 

concepções mais representativas de gestão: a concepção tecnicista, a autogestionária e a 

democrático-participativa. 

Deste modo se demonstra a importância da responsabilidade conjunta e a forma de 

comunicação e organização da comunidade, sua função social de mediação contribui na 

formação da personalidade humana, onde que assim o planejamento se torna em um processo 

contínuo de conhecimento. 

Nesse sentido, a análise da realidade escolar em suas condições concretas, de busca de 

alternativas para a solução de problemas e de tomada de decisões, possibilitando a revisão dos 

planos e projetos, a correção no mundo das ações. (BRASIL, 2004). 

Segundo Oliveira (2001, p. 39), “a gestão possui caráter, onde a burocracia tomava 

contado local de aprendizagem, assim decorrente do desejo de participação e descentralização 

nas atividades sociais”, a educação também passou a ser questionada no que tange ao novo 

clima social enfrentado na época: mais espaços para a participação. 

Segundo Marcolla (2008, p. 39), “a educação se faz ligada a teorias positivas que tinham 

por objetivos a maior produção com a racionalização dos recursos, através das leis nacionais”, 

o processo de democratização da gestão tornou-se mais possível, devido à criação de espaços 

mais participativos. 

A gestão respaldada por propósitos democratizantes constitui como processo de 

inclusão um espaço plural de partilha de poderes e de acordos negociados. Sua 

organização parte de uma concepção ampliada de Estado, capaz de dar vida e fortalecer 

o papel político da sociedade civil, sendo que a democracia é concebida como espaços 

de partilha de poder, numa visão ampliada e emancipada. (CÓSSIO, 2006, p. 39). 

Ao acreditar e dinamizar o processo de gestão democrática tem se a oportunidade de 

criar condições para que os sujeitos possam interferir no meio em que se inserem um processo 

lento porque depende da conscientização dos sujeitos para que de fato se efetive um desafio 

para os gestores, porque cada vez mais as pessoas estão se tornando individualizadas. 

Assim promover em seu interior atividades que visem o envolvimento, a participação e 

o comprometimento das pessoas que dela fazem parte para que os grupos possam ir se 

fortalecendo e construindo, dessa forma, sendo nesse sentido, que a gestão democrática tem 

muito a contribuir porque ela é que une os setores da comunidade escolar como um todo. 

(BRASIL, 2004). 

  

  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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  O presente trabalho objetivou e alcançou mostrar a organização em estudo, do 

funcionamento de todas as operações abrangidas em seus exercícios, assim como todos os 

desafios que lhe são lançados no seu dia-a-dia e suas ações. 

O processo educacional e seus sistemas descrevem ações socioeducativas para tratar de 

aspectos sobre responsabilidade e empatia e, assim, privilegiar as formas de interação social, 

por mediação, que em poucas palavras, ao nosso olhar interpor em uma situação de desacordo. 

Determinando ações, selecionando e executando o conteúdo e a metodologia de ensino 

no processo de construção/reconstrução do conhecimento, no compartilhamento das nossas 

ações com os alunos, o trabalho em equipe, as interações tendo como alvo a cooperação, a 

firmeza e clareza na expressão. 

Deste modo este conhecimento deve ser cada vez mais facilitado e colocado à disposição 

da sociedade, das informações que possibilitem a compreensão das modificações do patrimônio 

e as relações sociais, pois demonstra assim como uma ciência social, e papel fundamental de 

servir como um instrumento de medição e mediação, capaz de interagir não somente sob o 

aspecto quantitativo. 

Assim, a observação prévia dos fatos sociais possibilita ao profissional que, antes da 

tomada de decisão, meça as consequências de suas ações, sobre a valorização do sentido de 

proceder frente a questionamentos pertinentes a cada tema sobre a valorização ou processo de 

aprendizagem. 
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RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo apresentar a noção de construção do conhecimento abordada 

por Gaston Bachelard e Paulo Freire. Para Bachelard a construção do conhecimento é um 

processo descontínuo, defende a razão inacabada e polêmica. Já a construção do conhecimento 

segundo Freire é a construção partindo do contexto social do educando, acompanhando a 

evolução e se apropriando do conhecimento historicamente construído por meio da 

problematização que levará a reflexão e a construção individual e coletivamente do 

conhecimento. Essas propostas vão colocar em reflexão a relação professor aluno e o método 

de ensino das escolas; chamando atenção para noções de ruptura, erro e retificação, 

problematização, realidade do educando e conhecimento dinâmico; todos esses elementos 

essenciais para a construção do saber científico. 

Palavras Chave: Construção do conhecimento. Pedagogias de Freire e Bachelard. 

  

ABSTRACT 

This article aims to present the notion of knowledge construction approached by Gaston 

Bachelard and Paulo Freire. For Bachelard, the construction of knowledge is a discontinuous 

process, defending the unfinished and controversial reason. The construction of knowledge 

according to Freire, on the other hand, is the construction starting from the student's social 

context, following the evolution and appropriating the historically constructed knowledge 

through problematization that will lead to reflection and the individual and collective 

construction of knowledge. These proposals will reflect on the teacher-student relationship and 

the teaching method of schools; drawing attention to notions of rupture, error and rectification, 

problematization, the student's reality and dynamic knowledge; all these essential elements for 

the construction of scientific knowledge. 

Keywords: Knowledge construction. Freire and Bachelard's Pedagogies. 

INTRODUÇÃO 

Vivemos novos tempos, atualmente segundo Lícinio Lima (2012) “estamos vivendo na 

Sociedade da aprendizagem e do conhecimento.” A educação e o conhecimento estão 

subordinados a objetivos instrumentais e de promoção da rivalidade. Nessa sociedade o sujeito 

é transformado em “capital humano”, formado para servir os imperativos da competitividade 

econômica à escala global. Essa concepção de educação e conhecimento exagera o poder da 

educação, atribuindo-lhes propriedades salvíficas. Essa ideia de educação torna-a utilitarista, 

resultando na sua desvalorização, negando suas potencialidades críticas e transformadoras que 

é compromisso com a formação integral do ser humano, com a democracia, com as demandas 

de justiça e de exercício da cidadania. 
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Parafraseando Vitor Paro (2008), o poder da educação, não pode ser apresentado fora 

da relação social entre sujeitos, pois pode acabar por ser uma concepção despolitizada de 

educação, que cairá em conhecer noções de senso comum aparentemente partilhada, em 

generalizações vagas e em discurso grandiloquentes, atualmente difundidos a escala global, a 

velocidade das tecnologias da informação e comunicação, apresentados de acordo com as 

melhores práticas de promoção de um produto comercial. Em meio a todas essas transformações 

temos que lembrar que os atores educativos são atores sociais dotados de poderes e envolvidos 

em relações sociais assimétricas. Educadores e educandos são sujeitos que estão vivos 

exprimem vontades, interesses, opções e recusas. No limite, como Paro (ibid, p.30-1) nos chama 

atenção dizendo que: “o educado só aprende se quiser e o educador precisa querer ensinar para 

conseguir fazê-lo.” Esse mínimo de cooperação mútua, é necessário para que haja a construção 

do conhecimento. Nesse sentido, é que faremos um breve estudo das pedagogias de Paulo Freire 

conhecida como Pedagogia da Libertação, Pedagogia Dialógica, Pedagogia Emancipatória. E a 

pedagogia de Gaston Bachelard que aborda em seus textos o conhecimento científico na escola, 

analisa a relação professor aluno e nos apresenta o método de ensino de ciências. Metodologia 

que pode ser aplicado em qualquer disciplina ou nível de ensino. 

  

A PEDAGOGIA DE BACHELARD 

 

Para Bachelard o conhecimento é algo dinâmico, descontínuo, acompanha a evolução, 

e está aberto a modificações para evoluir. Afirmando que: 

 Toda a cultura científica deve começar por uma catarse intelectual e efetiva. Resta, 

então, a tarefa mais difícil: colocar a cultura científica em estado de mobilização 

permanente, substituir o saber fechado e estático por um conhecimento aberto e 

dinâmico, dialetizador todas as variáveis experimentais, oferecer enfim á razão, razões 

para evoluir (BACHELARD, 1999. p.24). 

Essa catarse intelectual que acontece nesse processo de construção do conhecimento é 

o movimento de substituir o conhecimento do senso comum, por informações novas que é o 

conhecimento científico. 

A DESCONTINUIDADE NO PROCESSO DE CONHECIMENTO 

A concepção de que a história do conhecimento se constrói mediante a acumulação de 

conceitos e de que aos diversos pontos de vista expressam uma única racionalidade representa, 

o caráter de filosofias como o empirismo, o positivismo, e o cartesianismo. Bachelard critica a 

ideia de continuidade estar ligada à compreensão que se tem sobre o conhecimento do senso 

comum e o conhecimento científico, como se o primeiro pudesse ser modificado, obedecendo-

se uma sequência. 

Com efeito, não reconhecemos em nós o direito de impor o contínuo quando 

constatamos sem cessar e em toda a parte o descontínuo; recusamos-nos a postular o pleno da 

substância, já que qualquer de suas características aparece no pontilhado do diverso. 

(BACHELARD, 1988, p.33). 

Esse conhecimento não é contínuo por isso exige vencer obstáculos para que se 

concretize essa apropriação do patrimônio cultural. “O orgulho de saber exige o mérito de 

vencer a dificuldade de saber”. Bachelard (1972) utiliza a noção de ruptura, recorrência 
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histórica e racionalismos regionais para defender a descontinuidade na cultura científica. A 

ruptura ocorre entre o conhecimento comum e o conhecimento científico, por meio dos 

obstáculos epistemológicos. Acontece também no processo científico, constituindo o que 

nominou de “a filosofia do não”. Por outro lado, a noção de recorrência histórica na obra é 

concebida no sentido de que, a partir do presente, questionar valores do passado e as 

interpretações resultantes desse processo. Afirma ainda que, a história das ciências ao se referir, 

a noção de ruptura aplicada às situações de ensino é “uma história subjulgada” devendo ser 

permanentemente ajustada por valores de verdade, constituindo o tecido de juízos sobre o valor 

das descobertas científicas. 

Para Bachelard (1977, p.144, 146, 159) “regionalizar o espírito não é restringi-lo”. O 

racionalismo regional, ou seja, a determinação de regiões distintas na organização do saber 

pretende caracterizar o racionalismo em seu poder de aplicação e em seu poder de extensão. 

Afirmando que o racionalismo é uma filosofia que não tem começo; é da ordem do recomeço e 

realiza-se como um desligamento dos interesses imediatos, situando-se no reino da reflexão 

sobre os valores de conhecimento. Olhando por essa ótica, a ciência tem liberdade de julgar o 

que já foi julgado, porque a vista, o enfoque, a revisão são três instâncias do ato cognitivo. 

Bachelard quer adotar um racionalismo fixista baseado no argumento de que um racionalismo 

com pretensão de universalidade aproxima-se de soluções solipsistas do idealismo. Dizendo 

que: “Esse racionalismo fixista formula as condições de um consenso dos homens de todos os 

países e de todos os tempos diante de qualquer que seja a experiência”. (BACHELARD, 1977, 

p.156). 

Com essa proposta Bachelard admite a possibilidade da existência de um racionalismo 

geral que tome posse dos racionalismos regionais, chamando esse racionalismo de integral ou 

integrante, esse deverá ser dialético, correspondendo a um escritório central de uma fábrica que 

encontrou sua racionalização. 

A proposta do autor é instaurar um novo racionalismo – “o racionalismo da abertura, de 

abandono de uma razão sintética, susceptível de conversões ou mutações.” Nesse sentido, “a 

palavra racional não implica perfeição porque toda a máquina, toda a técnica pode ser 

reformada em benefício de certa técnica melhor, mais racional, que venha a surgir”. 

  

A NOÇÃO DE RUPTURA APLICADA ÀS SITUAÇÕES DE ENSINO 

 

Ao introduzir a noção de ruptura, Bachelard (1977) opõe-se as tradições empírico-

positivistas, segundo as quais o conhecimento advém da experiência, havendo um real dado 

sobre o qual a razão se fundamenta, pressupondo a existência de uma única razão. A tese de 

ruptura indica a compreensão, a busca por uma realidade que se constrói, muito mais do que de 

uma realidade que se descobre. Assim o imediato deve ceder lugar ao construído, pois: 

A experiência não é mais o ponto de partida; a ruptura entre o conhecimento científico 

e o conhecimento do senso comum é a marca da ciência contemporânea.   Postula que 

o conhecimento é algo construído, sendo que o real imediato é um simples pretexto 

de pensamento científico e não mais um objeto de conhecimento (BACHELARD 

1974 b, p.251). 

  

O autor ainda sustenta a ideia de que através da retificação dos erros é que podemos 

construir o conhecimento científico. O espírito científico, ao vencer os diversos obstáculos 
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epistemológicos, constitui-se como um conjunto de erros retificados. “Não há verdade sem erro 

retificado”. 

Bachelard (1999 p.304-305) propõe que se evite o desgaste das verdades racionais que 

tendem a tornarem-se hábitos intelectuais, apontando como prática pedagógica constante a 

tarefa de “inquietar a razão e desfazer os hábitos do conhecimento objetivo”. Ao cientista, 

sugere renunciar á própria intelectualidade, abandonando as imagens preferidas e buscando o 

estado nascente de objetivação, reconhecendo que “uma descoberta objetiva é logo uma 

retificação subjetiva. Se o objeto me instrui, ele me modifica”. 

Bachelard (1973 p.13) em sua obra. Essai sur la connaissance approchée, nos diz que 

o “ato do conhecimento não é pleno”. O conhecimento é interpretado como uma criação 

contínua, implicando necessariamente numa construção. O que conhece possui um passado e 

este passado representa o material que fornece a explicação. Essa reflexão sobre o passado 

constitui o elemento dinâmico do conhecimento. Nesta mesma linha de raciocínio afirma: 

 

...a retificação apareceria não como um simples retorno a uma experiência infeliz que 

um cuidado mais forte e mais ponderado poderá corrigir, mas como princípio 

fundamental que sustenta e dirige o conhecimento trazendo sem cessar novas 

conquistas. (BACHELARD, 1973, p.16) 

 

  Bachelard (1999, p.18) chama atenção alertando que no processo de construção do 

conhecimento aparecem lentidões e conflitos, estagnação e até regressão, causas, essas que ele 

chama de obstáculos epistemológicos, obrigando o homem a permanecer vigilante, não se 

deixando levar pelas primeiras impressões, pois “diante do real, aquilo, que cremos saber com 

clareza ofusca o que deveríamos saber”. Diante dessas colocações do autor percebemos 

nitidamente como é importante o educador conhecer essas fases do processo de construção do 

conhecimento e auxiliar o educando a se construir com bases sólidas garantindo uma formação 

integral. Reconhece também que fazer uma catarse do conhecimento constitui uma tarefa de 

difícil execução, não podendo ser realizada individualmente. Percebemos mais uma vez a 

importância do trabalho docente, de um educador preparado para mediar essa “catarse do 

conhecimento” que nós acreditamos ser a construção de habilidades intelectuais superiores, que 

segundo Vygotsky (1996, p.118) necessita de mediação, pois não são natos precisam ser 

desenvolvidas é no social que elas se constroem. 

A partir desta perspectiva, o autor argumenta sobre a necessidade da formação de 

sociedades científicas que estejam movidas por um esforço lógico e também psicológico, 

julgando que á medida que a ciência se torna social, isto é, fácil de ensinar, ela conquistas bases 

objetivas. 

Bachelard (1977, p.19) atribui grande relevância ao aspecto pedagógico das noções 

científicas, argumentando que a melhor maneira de avaliar a solidez das ideias é ensiná-las, 

pois “o ato de ensinar não se destaca, tão facilmente quando se crê, na consciência de saber”. 

O princípio pedagógico fundamental da atitude objetiva é: “quem é ensinado deve ensinar”. O 

autor afirma que o educador tem o compromisso social de ensinar. E que o ensino apresentado 

de modo socialmente ativo permite tornar a ciência plenamente educadora, motivando para a 

descoberta e propiciando a experiência do erro humano, colocando educadores e educandos 

numa relação horizontal de construção do conhecimento. Freire (2001 p.25) comunga da 
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concepção de Bachelard “quando nos diz que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende 

ensina ao aprender”. 

Dentro da pedagogia Bachelardiana, a ciência reclama a troca de papéis entre professor 

e aluno, exigindo a diversidade e a mobilidade, pondo em destaque a oposição e a vigilância 

mútua, pois a “verdade é filha da discussão e não da simpatia”. Essa afirmação prova mais uma 

vez que o diálogo e a discussão em sala de aula devem ser permanentes, pois é nessa troca de 

saberes e numa relação horizontal que se constrói o conhecimento.   A função do professor 

segundo Bachelard é: (...) incitar os jovens, como grupo, á consciência de uma razão de grupo, 

ou seja, ao instinto de objetividade social, o qual é preterido pelo seu contrário, pelo instinto de 

originalidade. (BACHELARD, 1999, p. 299 - 300). 

 O argumento anteriormente citado dirige-se no sentido de oferecer ao aluno um espaço 

de sujeito com maior atuação, trabalhando em grupo, no coletivo, pois considera os colegas 

“mais importantes que os professores” uma vez que estes estão “marcados pelo signo nevasto 

da autoridade”. O professor precisa desenvolver no aluno o espírito científico de investigador, 

pesquisador dando oportunidade para que possa ser participante do seu processo de formação 

tomando gosto pela descoberta e pelo conhecimento. 

O que Bachelard (1999, p.303) propõe não é uma simples ruptura nas formas 

tradicionais da educação, mas constitui uma verdadeira “revolução” afirmando que: 

Os educadores substituem as descobertas por aulas. Contra essa indolência intelectual 

que nos retira aos poucos o senso de novidade espiritual, o ensino das descobertas ao 

longo da história científica pode ser de grande ajuda. Para ensinar o aluno inventar, é 

bom mostrar-lhe que ele pode descobrir. (BACHELARD, 1999, P.303).    

Isso significa mudar a ênfase do ato “ensinar” para o ato de “fazer descobrir” é a 

condição para que o aluno transforme o conhecimento tradicional para o conhecimento que se 

constitui de modo polêmico, pois surge da descoberta de cada um e por isso não pode ser 

homogêneo. Descobrir passa a ser a “única maneira de conhecer” e de forma correlata, “fazer 

com que se descubra é o único método de ensinar”. A questão do método é posta pelo autor 

como “uma astúcia de aquisição, um novo e útil estratagema nas fronteiras do saber” O método 

não é uma sabedoria adquirida, ao contrário, ele procura o risco e, quando consegue uma 

conquista, busca uma nova aquisição, colocando sempre a dúvida a sua frente e nunca atrás. 

Olhando para a organização dos estabelecimentos escolares percebemos que a escola 

prioriza o uso de métodos que promovam a homogeneização e a objetividade, orientando-se 

por mecanismos de poder que se estruturam por meio de instrumentos de controle e de 

avaliações de resultados. Nesta perspectiva o aluno que consegue um resultado previsto pelo 

método, é avaliado como um aluno que “aprendeu” aquilo que foi “ensinado”. Segundo 

Bachelard (1971, p.137) “ter aprendido é, por vezes, uma desculpa para nos desinteressamos 

de aprender”.  Quando acontece isso, é necessário desviar-se do método excessivamente 

regular, para que esse método não acabe por passar da categoria de método de descoberta a 

categoria de simples método de ensino. Um método verdadeiramente fecundo determina 

expansão da cultura, termo empregado por Bachelard para designar “aquilo que os bons e 

velhos mestres me ensinaram” (BACHELARD, ibid, p.137). A mudança de método representa 

o estado do racionalismo permanente, pois toda crise profunda no método é indicativo de uma 

consciência de sua reorganização. 



 Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 83 

Pensamos que a mudança de método seja a maior dificuldade dos professores porque a 

maioria não tira tempo para refletir sobre sua prática. Com relação à dificuldade que os 

professores têm de mudar de metodologias, Bachelard (1971) argumenta que, no ensino, a 

clareza manifesta-se por vezes como uma sedução, fazendo vítimas na sala de aula. Ele chama 

atenção no sentido de que o método não pode ser uma rotina e que a monotonia e a “clareza 

antiquada” podem atrasar uma geração. E nos apresenta uma crítica contundente: 

 

No decurso de minha longa e variada carreira, nunca vi um educador mudar de método 

pedagógico. O educador não tem o senso de fracasso justamente porque se acha um 

mestre. Quem ensina manda. Daí a torrente de instintos. (BACHELARD, 1999, p.24). 

 

O professor para qualificar sua prática pedagógica precisa deixar à soberba e o 

autoritarismo de lado e ser humilde, respeitar a curiosidade do aluno procurando como diz 

(Freire, 2001, p.57) “precisamos promover a curiosidade espontânea para a curiosidade 

epistemológica”. Porém sem humilhações cada um tem um saber construído e, é na troca desses 

saberes que crescemos enquanto seres humanos favoráveis à vocação de ser mais. O que vai 

determinar isso é o professor manter um equilíbrio entre a liberdade e a autoridade. Fazendo 

referência a relação professor aluno Bachelard cita o padre Louis Castel (1740, p.411): 

O método dos fatos, cheio de autoridade e poder, se arroga um ar de divindade que 

tiraniza nossa fé e constrange nossa nação. Um homem que raciocina, que faz uma 

demonstração. Trata-me como homem: raciocínio junto com ele; deixa-me a liberdade 

de julgar e, se me força, é através da minha própria razão. Mas aquele que grita “é um 

fato” considera-se como um escravo. (BACHELARD, 1999, p.52). 

  

Em 1999 Bachelard toma como referência os argumentos de Von Monakow e Mourgue 

(1928), estudiosos da psicopatologia afirmam que “a relação psicológica entre professor-aluno 

é muitas vezes uma relação patogênica”; pensando assim cada um mereceria uma psicanálise 

especial. Na educação, esta psicanálise representa a mudança da cultura, experimental, 

derrubando os obstáculos sedimentados pelo cotidiano. Porém como o ensino da racionalidade 

implica a consciência, impor a razão significa uma violência, pois a razão se impõe por si. 

Olhando por esse viés, a severidade é vista como “uma psicose, em particular, a psicose 

profissional do professor”. Com essas definições o autor afirma que “a escola precisa restituir 

a consciência do não rigoroso como via de acesso para tomada de consciência do rigor”. Desta 

forma as instâncias pedagógicas emergem como indispensáveis para mostrar que a ciência é 

uma escola permanente. 

Nesta perspectiva o conhecimento objetivo nunca termina, pois novos objetos trazem 

assuntos novos a discutir e todo ensino científico está sujeito ao “fluxo e refluxo do empirismo 

e do racionalismo” (BACHELARD, 1949, p.258, p.302). Na concepção do ensino, esta noção 

sugere que o professor considere a necessidade de rever conceitos, não necessariamente para 

extinguir o “velho”, mas permitindo sua retificação. Trata-se de levar em conta “o homem 

inteiro, com sua pesada carga de ancestralidade e de inconsciência, com toda a sua juventude 

confusa e contingente”. Dentro deste enfoque, “o professor será aquele que faz compreender, e 

na cultura mais avançada em que o aluno já compreendeu, será ele quem fará compreender 

melhor” (BACHELARD, 1977, p.27). Para que o professor chegue a esse patamar de 

compreensão e forme sujeitos críticos, reflexivos preparados para atuar na sociedade. É 

necessário levar a vida para a sala de aula, variar as metodologias e os recursos utilizados. 
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Procurando sempre tornar o conhecimento vivo, dando oportunidade para que todos partilhem 

seus saberes. Porque segundo o autor: 

 

A matéria ensinada tem pouca importância. A atitude psicológica que consiste, de um 

lado, em resistência e incompreensão, e de outro lado, em impulso e autoridade, torna-

se o elemento decisivo no ensino real, quando se deixa o livro para falar aos homens 

(BACHELARD, 1999, p.301-302). 

 

 Partindo dessa concepção o autor defende a multiplicidade das coisas e a pluralidade de 

pensamento, seguindo o caminho oposto do racionalismo clássico. No lugar da unidade e do 

dogmatismo, proclama a razão inacabada, não conclusiva e polêmica. Segundo o autor, a 

pedagogia da razão deve aproveitar todas as variações do raciocínio, abandonando a ideia 

tradicional de uma razão absoluta e imutável, pois acredita que: “A filosofia pluralista das 

noções científicas é uma garantia de fecundidade do ensino”. (BACHELARD, 1977, p.26). 

A pedagogia proposta por Bachelard é uma pedagogia permanente que não se acomoda 

às descobertas, mas é também uma pedagogia da ruptura, pois entre os dois pólos do “mundo 

destruído”, e do “mundo construído”, ele propõe o “mundo retificado” (BACHELARD, ibid, 

p.63). 

 

A PEDAGOGIA FREIREANA 

 

A pedagogia Freireana propõe uma práxis pedagógica alicerçada na relação homem-

mundo, cuja manifestação mais explicita se encontra no “pensamento-linguagem” do povo. O 

que coloca como demanda concreta a compreensão e a significação do que se entende por 

pensamento e linguagem, por relação homem- mundo, e de como esses fatores, por assim dizer, 

compõem processos de constituição da subjetividade humana. Uma pedagogia para a qual o 

processo de conhecimento (aprendizagem) exige um movimento da consciência no sentido de 

ir e voltar à realidade. O que indica a concepção de ser humano como sujeito concreto, cuja 

feitura, para usar uma expressão de Freire, é tecida na “relação homem mundo”. Trata-se, 

portanto, de um cidadão ativo cuja atividade cognitiva traduz-se, em instrumentos de 

apropriação, compreensão e interação com a realidade. 

Essa pedagogia parte do princípio de que o homem é um ser dialógico, que se faz no 

mundo, na prática das relações possíveis através das quais significa a vida. Para Freire ser 

dialógico é: 

...é não invadir, é não manipular, é não sloganizar. Ser dialógico é empenhar-se na 

transformação constante da realidade. Esta é a razão pela qual, sendo o diálogo o, 

contudo da forma de ser própria a existência humana, está excluída de toda a relação 

na qual alguns homens sejam transformados em “seres para o outro” por homens que 

são falsos “seres para si”. É que o diálogo não pode travar-se numa relação antagônica. 

[...] O diálogo é o encontro amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o 

“pronunciam”, isto é, o transformam, e transformando-o, o humanizam para a 

humanização de todos. (FREIRE, 1980, p.42) 

 

  Freire se dirige a um humanismo que é possível se construir na relação dialógica com o 

outro que também é social, porque “matizados pelo mundo”. Uma relação dialógica que se 

remete a realidade a ser transformada e que, ao ser transformada, se humaniza. 

O trabalho para Freire indica um fazer educativo atento tanto à intencionalidade do ato 

de ensinar e aprender que, nesse caso, deverá voltar-se para a criação via apropriação ativa dos 
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conteúdos-objetivações humanas-quanto ao movimento que realiza como fazer pedagógico na 

direção de fomentar o desenvolvimento de funções psicológicas superiores num plano 

diferenciado; também atento em olhar para o sujeito como ser humano que vive e se constitui 

mediado por relações de trabalho – que são também, relações sociais. 

Paulo Freire menciona nos seus escritos a crença filosófica e ontológica no trabalho 

como espaço de criação do homem. Concebendo o ser humano como um ser que trabalha de 

práxis; forjado na relação que estabelece no mundo. E para ele o mundo é de relações concretas, 

entre seres humanos concretos, que nele se objetivam ao mesmo tempo em que se constroem 

como subjetividade viva. A prática pedagógica deve, pois, ver o ser humano como um cidadão 

ativo, vivo, concreto, tecido na multiplicidade das relações que vive numa dada organização 

social fundada no trabalho humano. Freire cita Marx e Engels, em A Ideologia Alemã (1993, 

p.27) onde eles afirmam que compreender o homem a partir do enfoque do materialismo 

histórico cultural “e dialético”, implica compreender que [...] o pressuposto primeiro de toda a 

história humana é naturalmente a existência de indivíduos humanos vivos. [...] pode-se 

distinguir os homens dos animais pela consciência, religião ou por tudo o que queira. O homem 

produzindo seus meios de vida produz, indiretamente, sua própria vida material. 

O ser humano em Freire é o sujeito que alcança mediante a ação política-pedagógica 

intencional, a condição de ser mais, de se perceber no mundo de contradições e nesse mundo 

criar, construir, e enxergar possibilidades de intervenção e mudança. No entanto, isso não 

significa que o sujeito cujas condições de vida não permitiram que fizesse esse processo de 

apreender a realidade, interpretá-la e transformá-la seja desprovida de consciência. 

A função da pedagogia freireana é a de mediar a tomada de consciência por meio de 

uma prática intencional para que os sujeitos saiam da situação em que se encontram e aprendam 

a olhar de fora admirando-a no sentido dito por Freire. Admirar aponta para um procedimento 

de “ver de fora” e ver-se, ao mesmo tempo, refletido na realidade que admira. Nas palavras de 

Freire: 

Ad-mirar e ad-miração não têm aqui sua significação usual. Ad-mirar é objetivar um 

“não-eu”. É uma operação que, caracterizando os seres humanos como tal os distingue 

do outro animal. Está diretamente ligado á sua prática consciente e ao caráter criador 

da linguagem. Ad-mirar implica pôr-se em face do não-eu”, curiosamente, para 

compreendê-lo. Por isso, não há ato de conhecimento sem admiração do objeto a ser 

conhecido. (FREIRE 2006, p.63). 

  

Trata-se, pois, de tomar consciência de si no mundo de relações que, em última 

instância, produziram a consciência real em que se encontra. 

As “situações-limite” ocultam os temas geradores através dos quais o sujeito se realiza 

como um ser de práxis, porque faz uma reflexão ativa e crítica sobre a própria ação, antes 

impensada porque está submersa nas contradições inerentes à realidade social. Por isso, 

desvendá-las é condição sine qua non para o desempenho eficaz do ato pedagógico intencional, 

voltado para a libertação humana. 

Para Freire, o processo educativo tem a tarefa de elucidar os fatos da realidade a partir 

da ação consciente sobre ela. E tem, por isso, a tarefa de emancipação, à medida que pensar 

sobre a realidade implica pensar sobre os aspectos que a compõem, e ver-se refletindo na trama 

social, observando, neste movimento, as possibilidades de, na expressão do autor, “ser mais”. 

Trata-se de um processo em que objetividade e subjetividade dialogam e constituem-se 
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mutuamente, uma vez que a realidade social objetiva só existe como produto da ação humana 

e como tal é pela ação humana que pode ser transformada. Transformar a realidade é, pois, 

tarefa dos homens, dado que os aspectos que compõem a realidade são de ordem política, 

histórica, ideológica e social, ou seja, são produtos da práxis humana, da atividade vital, do 

trabalho. 

Para Freire, o processo educativo tem a tarefa de elucidar os fatos da realidade a partir 

da ação consciente sobre ela. E tem, por isso, a tarefa de emancipação, à medida que pensar 

sobre a realidade implica pensar sobre os aspectos que a compõem, e ver-se refletindo na trama 

social, observando, neste movimento, as possibilidades de, na expressão do autor, “ser mais”. 

Trata-se de um processo em que objetividade e subjetividade dialogam e constituem-se 

mutuamente, uma vez que a realidade social objetiva só existe como produto da ação humana 

e como tal é pela ação humana que pode ser transformada. Transformar a realidade é, pois, 

tarefa dos homens, dado que os aspectos que compõem a realidade são de ordem política, 

histórica, ideológica e social, ou seja, são produtos da práxis humana, da atividade vital, do 

trabalho. 

Na pedagogia freireana a realidade e o humano concreto é ponto de partida e de chegada, 

pois é dali, desse meio, que se manifesta a sua consciência de mundo, acontecendo pela 

comunicação, pelo seu “pensamento linguagem”, pela sua fala, que é objeto de análise e 

construção do conhecimento na escola. O ato pedagógico é intencional, com ação mediadora, 

rigorosidade metódica e epistemológica, o conteúdo é um elemento de mediação simbólica, o 

conhecimento é concebido como fenômeno que se produz na relação com o outro e num 

movimento dialético que deve ter a realidade como ponto de ir e vir porque esta é o instrumento 

fundamental para a humanização do homem. 

A educação problematizadora, dialógica, sistematizada por Freire (2011) no livro 

Pedagogia do Oprimido, nos mostra uma práxis; de uma metodologia teorizada que se efetua 

em cinco momentos: 

Primeiro momento do levantamento preliminar das condições da localidade. É o 

momento de conhecer a comunidade, saber como vivem, como se organizam, quais são seus 

sonhos e anseios. Tudo isso acontece por meio de uma conversa informal com os sujeitos e uma 

coleta de dados. O objetivo dessa tarefa é conhecer o “pensamento – linguagem” de homens e 

mulheres que constituem uma dada localidade com sua fala, seu pensar, o seu fazer como práxis, 

porque orientada por visões de mundo construídas nas e pelas mediações sociais carregadas de 

dimensões políticas ideológicas e culturais que perpassam o pensamento-linguagem humano 

nos diferentes lugares sociais em se encontram. É dessas possibilidades reais de fala e no 

conteúdo dessas falas é que vai surgir o tema gerador. É nesse momento que as pedagogias de 

Bachelard e Freire se aproximam, pois os alunos partirão de um conhecimento do senso comum 

e o irão transformar em conhecimento científico. 

O segundo momento trata-se da análise das situações e escolha das codificações. É onde 

“Começa precisamente, quando os investigadores, com os dados que recolheram, chegam à 

apreensão daquele conjunto de contradições.” (FREIRE, 1987, p.108) O grupo de educadores 

tem aqui a função de, mediante análise crítica da realidade conhecida, escolher as contradições 

que serão bases para elaborar as codificações que servirão a investigação temática compondo o 

currículo. 
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Apresentadas as codificações à comunidade educativa, tem início o terceiro momento 

da proposição metodológica que Freire chama de diálogos descodificadores: os diálogos 

codificados no momento anterior serão agora descodificados pelos sujeitos da comunidade. É 

o momento que o grupo de educadores retorna à área para inaugurar os diálogos 

descodificadores, nos “círculos de investigação temática”. (FREIRE, 1987, p.112). Essa 

atividade é o diálogo entre os saberes, marca fundamental nesse processo de descodificação. É 

o movimento de ressignificar o próprio espaço-tempo social histórico vivido pelos sujeitos, esse 

momento é de compreender a realidade através do uso da palavra. 

Encerrado o processo de descodificação, tem início a etapa de redução temática. É o 

quarto momento, os educadores fazem o processo de estudo sistemático e interdisciplinar dos 

achados resultado das descodificações. Destacamos esse momento nas palavras do autor: 

 

[...] há uma visão específica, central de um tema, conforme a sua situação num 

domínio qualquer das especializações. “Aqui” [...] o especialista busca os seus núcleos 

fundamentais, constituindo-se em unidades de aprendizagem e estabelecendo uma 

sequência lógica dá a visão do tema reduzido. (FREIRE, 1987, p.115). 

 

  Salientamos que o marco aqui, está no papel do conteúdo ou do conhecimento 

historicamente construído para um processo educativo emancipatório. Esse conteúdo deve 

dialogar com as contradições, as situações-limite locais, mas circunstanciadas historicamente. 

Esse conteúdo deve contribuir para humanizar o homem fazendo com que ele se aproprie de 

instrumentos culturais e simbólicos importantes para a compreensão e a transformação da 

realidade. 

O processo que culmina este método é o trabalho em sala de aula, quinta etapa da 

pedagogia freireana que [...]” haverá uma retomada da ação educativa, numa etapa 

mais ampliada, com o programa estabelecido e o material didático a ser utilizado com 

os alunos e já sistematizados.” (DELIZOICOV, 2003, p.141). 

Preparado todo este material, a que se juntariam pré-livros4 sobre toda esta temática, 

estará à equipe de educadores apta a devolvê-la ao povo, sistematizada e ampliada. Temática 

que, sendo dele, volta agora a ele, como problemas a serem decifrados, jamais como conteúdos 

depositados. (FREIRE, 1987, p.180). 

Todo esse trabalho realizado gera uma nova codificação que deverá ser descodificada 

na sala de aula por meio do diálogo e da problematização do conteúdo que se dará em três 

momentos pedagógicos: estudo da realidade (ER), organização do conhecimento (OC) e 

aplicação do conhecimento (OC). Na prática de sala de aula, o processo de apropriação e 

construção do conhecimento persegue o caminho que vai da síncrese, presente no ato inicial da 

problematização que enxergará a necessidade de conhecer os saberes dos educandos sobre a 

temática em questão, à análise, momento de compreensão da problemática em discussão 

mediada pelo conhecimento historicamente construído. E síntese, ou organização que dá ao 

conjunto das problematizações realizadas um novo significado sobre a realidade, possibilitando 

a tomada de consciência sobre a vida e descobrir formas de intervenção para transformar ou 

modificar a realidade. 

A pedagogia Bachelardiana e a pedagogia Freireana trazem contribuições importantes 

para a educação se tornar significativa, formadora de cidadãos críticos, autônomos e pensantes. 
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Sujeitos ativos participantes do seu processo de formação, criando o gosto pela pesquisa, a 

descoberta e pela construção do conhecimento dinâmico, descontínuo, dialetizador que o 

conduzirá a emancipação humana. Vencendo os obstáculos epistemológicos situados no 

contexto educacional, que atrapalha os métodos de ensino, a relação professor aluno, assim 

como aspectos cognitivos do professor e do aluno. Procurando questionar os conceitos do 

cotidiano, defendendo os reconhecimentos de verdades múltiplas que marcam uma cultura e 

uma sociedade plural. Ou seja, precisamos reconstruir nossos espaços escolares levando sempre 

em consideração as palavras de Bachelard que nos diz: 

 

Na obra da ciência só se pode amar o que se destrói, pode-se continuar o passado 

negando-o, pode-se venerar o mestre contradizendo-o. Aí, sim, a Escola prossegue ao 

longo da vida. Uma cultura presa ao momento escolar é a negação da cultura científica. 

Só há ciência se a Escola for permanente. É essa escola que a ciência deve fundar 

(BACHELARD, 1999, p 309 – 310). 

  A escola deve ser um espaço de construção e reconstrução onde educador e educandos 

se formam mutuamente e nesse processo todos crescem. Como registra Freire (2011), ninguém 

nasce educador ou é marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma 

como educador permanentemente, na prática e na reflexão sobre a prática. E as escolas são 

responsáveis por garantir esses momentos repensando os tempos e revendo sua organização 

escolar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após ter estudado uma pequena parte das pedagogias de dois grandes pensadores como 

Gaston Bachelard e Paulo Freire nos sentimos com grande responsabilidade de mudarmos 

nossas práticas educacionais, de levar em consideração os conhecimentos prévios que os 

educandos trazem, porém não devemos ficar estagnados, a função é ampliar os conhecimentos, 

construindo-o com bases sólidas, por meio da superação dos “obstáculos epistemológicos” 

existentes no ambiente escolar que atingem a relação professor aluno, as práticas de ensino e o 

cognitivo de ambos. Bachelard defende o reconhecimento de verdades múltiplas que marcam 

uma cultura e uma sociedade plural. A construção do conhecimento novo exige debate, 

discussão em relação ao conhecimento comum, não para eliminá-lo, porém para retificá-lo. É a 

maneira como se lida com o erro como elemento positivo que vai contribuir para a construção 

do conhecimento, mas, exige mudança de metodologias e estratégias por parte do professor. 

Com sua proposta de pedagogia da ambiguidade, Bachelard (1974b) pretende dar ao 

espírito científico a versatilidade necessária para compreender o novo. Acreditamos muito nessa 

pedagogia permanente que não se acomoda os novos conhecimentos que vão surgindo, que se 

atualiza porque o conhecimento não é estático é dinâmico, evolui e a escola precisa acompanhar 

essas evoluções para cumprir seu papel na sociedade. Comungamos muito das considerações 

feitas por Bachelard (1977, p.63). Pedagogia da ruptura, pois entre dois polos do “mundo 

destruído” e do “mundo construído”, propõe um “mundo retificado” esse é o maior desfio da 

educação. 

Paulo freire nos apresenta uma pedagogia do diálogo, fundamentada nas práticas sociais 

como elemento base, pois nos sugere partirmos da realidade do aluno, porém não condená-lo a 

esse contexto, mas oferecer condições por meio dos conteúdos para que possa se apropriar do 
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conhecimento historicamente construído pela humanidade e também por meio da discussão 

construir seu próprio conhecimento. O autor acredita que a prática educativa deva ser uma 

prática libertadora que implica uma análise crítica e permanente sobre as realidades que estão 

inseridas a educação. Por isso a ação educativa deve ser problematizadora, o educador deve ser 

um mediador do conhecimento, que respeita o aluno como cidadão de direitos e deveres, ambos 

vivem numa relação horizontal e juntos constroem conhecimento. Porque segundo Freire (2001, 

p.47). “Saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção”. Temos que ter em mente e conceber o ato educativo 

como uma ação intencional, que gere dúvida e promova a mudança para que tenhamos mais 

pessoas esclarecidas, conscientes da sua ação no mundo. 

Ambas as pedagogias nos apresentam sugestões de como construirmos nossa prática 

educativa nos trazendo elementos para nos tornarmos autores de uma ação que construirá 

sujeitos pensantes, que por meio da análise da realidade e dos erros construam conhecimento. 

Que os educadores tenham coragem de mudar as metodologias, não se achando 

prepotentes como donos da verdade, compreendam que ensinar exige comprometimento social, 

conscientização de que a construção de outra sociedade é possível por meio da libertação dos 

sujeitos que de posse do conhecimento construído com bases sólidas, e não apenas 

aprendizagem para o mercado de trabalho. O conhecimento deve ser uma ferramenta de 

inclusão, e esse só será se for ensinado porque não é nato, precisa ser desenvolvido, debatido 

pelo educador em sala de aula para que o aluno se sinta vivo e coparticipante do seu processo 

de formação. As escolas devem promover o debate porque segundo Bachelard a “verdade é 

filha da discussão e não filha da simpatia”. O diálogo deve ser permanente, estamos falando 

daquela conversa pedagógica por meio da problematização, da análise dos vários pontos de 

vista e do respeito entre professor e aluno. Usando essa metodologia acontece à troca de saberes 

e a escola passe ser um espaço dinâmico, criativo e vivo. O educador precisa agir e conduzir o 

processo educacional de forma democrática, humilde e tendo clareza que o conhecimento é 

dinâmico, ou seja, descontínuo, por isso precisa conhecer qual é o estado da arte de sua 

disciplina, ou da sua área do conhecimento. E com esse domínio terá condições para inovar, 

qualificar suas aulas e responder aos anseios dos nossos educandos e as exigências da 

sociedade. O educando que se apropria do conhecimento historicamente construído pela 

humanidade se liberta e passa a exercer a cidadania tomando decisões conscientes para seja 

mais feliz e crie o gosto pela pesquisa, por conhecer, por descobrir e compreender o mundo em 

que vive. O trabalho docente é fundamental para que as mudanças em nossa sociedade ocorram. 

A escolha de um método ou pedagogia adequada vai ajudar, portanto o educador deve estar em 

permanente formação para qualificar sua prática pedagógica e ampliar o conhecimento dos seus 

alunos. É possível fazer uma educação melhor e construirmos pessoas melhores. 

REFERÊNCIAS 

A Epistemologia. Trad.: Fátima Lourenço Godinho e Márcio Carmino Oliveira. Rio de Janeiro: 

Edições 70, sem data. Trad de L’éspistémologie, Paris: PUF, 1971. 

  

____. A dialética da duração. Trad. Marcelo Coelho. São Paulo: Editora Ática S.A., 1988. Trad 

de: La dialectique de La durée. Paris: PUF, 1936. 

  

____. Essai sur la connaissance approchée. Paris: Librairie Philosophique J. Vrin, 4 ed. 1973. 



 Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 90 

  

____. L’ actualité de Phistoire dês sciences. In: L’Engagement rationaliste. Paris: PUF, 1972. 

____. O novo espírito científico. Trad. Remberto Francisco Kuhnen. 1. Ed. São Paulo: Abril 

Cultural, 1974 b, (Coleção Os Pensadores). Trad. De Le nouvel esprit scientifique. Paris: PUF, 

1934. 

  

____. O racionalismo aplicado. Trad.: Nathanael C. Caixeiro. Rio de Janeiro: Zahar, 1977. 

Trad. De: Le rationalisme appliqué. Paris: PUF, 1949. 

  

____. A formação do espirito cientifico: Contribuição para uma psicanálise do conhecimento. 

Trad. Estela dos Santos Abreu, 2. Ed. Rio de Janeiro: Contraponto, 1999. Trad. De: La 

formation de Pesprit scientifique: contribution a une psychanalyse de la connaissance. Paris: 

Ed. Vrin, 1938. 

DELIZOICOV, Demétrio. Conhecimento, tensões e transições. 1991. Tese (Doutorado em 

Educação) -Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991. 

  

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro, ed. Paz e Terra, 1987. 

  

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Indignação: Cartas pedagógicas e outros escritos. São Paulo. 

ed. Unesco, 2000. 

  

FREIRE, Paulo R.N.; NOGUEIRA, Adriano. Que fazer: teoria e prática de educação popular. 

6ed. Petropolis: Vozes, 2001. 

  

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia saberes necessários à prática educativa. São Paulo, 

ed. Paz e Terra, 2011. 

LIMA, Licinio. Aprender para ganhar, conhecer para competir: Sobre a subordinação da 

educação na sociedade da Aprendizagem. São Paulo. ed. Cortez, 2012. 

  

VIGOTSKI, S. A construção do pensamento e linguagem. São Paulo, ed. Martins Fontes, 2000. 

 

 

 

 

 

  



 Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 91 

O DESAFIO DA CONSTRUÇÃO COLETIVA DOS PROCESSOS PEDAGÓGICOS 

NO CONTEXTO ESCOLAR: DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE FREIRE E 

VYGOTSKY 

THE CHALLENGE OF THE COLLECTIVE CONSTRUCTION OF PEDAGOGICAL 

PROCESSES IN THE SCHOOL CONTEXT: POSSIBLE DIALOGUES BETWEEN 

FREIRE AND VYGOTSKY 

 

Neusa Terezinha Alves Bento 

bentoneusapaz@gmail.com 

 

BENTO, Neusa Terezinha Alves. O desafio da construção coletiva dos processos pedagógicos no 

contexto escolar: Diálogos possíveis entre Freire e Vygotsky. Revista Integralize, Ed.02, n.2, p. 86-

101, Agosto/2021. ISSN/2675-520 

 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo refletir acerca dos desafios da construção coletiva dos 

processos pedagógicos no contexto da Escola Estadual de Ensino Médio Irany Jaime Farina. 

Esse processo iniciou em 2007 abrangendo 82 professores, 17 funcionários e 600 alunos e 

permanece em construção. Como aporte teórico trago as leituras iniciais da obra de Freire de 

Vygotsky sobre educação que contempla a reflexão dialética entre a teoria e a prática, a 

realidade e a transformação, entre o ensinar e o aprender, buscando realizar um diálogo entre 

os autores. 

Palavras-chave: Processos pedagógicos, Pedagogia Freireana, Contexto Escolar. 

 

ABSTRACT 

This article aims to reflect on the challenges of collective construction of pedagogical processes 

in the context of the Irany Jaime Farina State High School. This process began in 2007 involving 

82 teachers, 17 employees and 600 students and is still under construction. As a theoretical 

contribution I bring the initial readings of Freire de Vygotsky's work on education, which 

contemplates the dialectical reflection between theory and practice, reality and transformation, 

between teaching and learning, seeking to carry out a dialogue between the authors. 

Keywords: Pedagogical Processes, Freirean Pedagogy, School Context. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O tema abordado neste artigo é resultado do estudo realizado na disciplina do mestrado 

Vygotsky – Freire e os processos pedagógicos de ensino e aprendizagem visando nos mostrar 

a realidade da educação pública, o papel da escola e as contribuições da pedagogia freireana e 

da psicologia histórico-cultural para a educação. Neste estudo procurou-se compreender a 

função social da escola no processo de construção do conhecimento para a formação de 

cidadãos mais humanos e comprometidos com a transformação social. 

No decorrer do trabalho reflito, problematizo a partir de experiências vivenciadas   na 

Escola Estadual de Ensino Médio Irany Jaime Farina, na cidade de Erechim-RS. A escola foi 

criada em 1989, iniciou seu funcionamento em 1990. A mesma está situada na Rua José Baruch, 

número 300 no Bairro Petit Village, no Município de Erechim – RS, localizada entre os bairros 
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Cristo Rei, Progresso, São José, Loteamento Social, Cohab e Estevão Carrero. É uma escola 

considerada de periferia, de difícil acesso e de alta periculosidade física e social, de acordo com 

a sua localização (abaixo da BR 153 segundo o Pórtico da cidade esses bairros ficam fora do 

município) frente a pontos críticos. 

Todos os alunos matriculados pertencem a um dos bairros citados anteriormente sendo 

a sua maioria pertencentes aos bairros Cristo Rei e Petit Village. O mesmo não ocorre com os 

professores e funcionários que se deslocam de diferentes pontos da cidade, em muitos casos até 

15 quilômetros de distância da Escola. 

A partir das leituras iniciais realizadas sobre Freire e Vygotsky na disciplina acima 

citada e das vivências na escola, intenciono estabelecer um diálogo com os autores para 

compreender os processos pedagógicos construídos ao longo do período de 2007 até os dias de 

hoje. 

 

A ESCOLA É UM LUGAR DE CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO - ESPAÇO DE 

APRENDER E ENSINAR 

A educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Não pode temer o debate. 

A análise da realidade não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. 

(FREIRE, 2001, p.104) 

As palavras de Freire remetem para a compreensão da necessidade de compreender a 

realidade, discutir, debater, problematizar para a educação não se constituir em uma farsa e 

aponta também a necessidade de compreender a educação como um ato de amor e por isso com 

um ato de coragem. 

Nesse sentido é importante perceber que vivemos em uma sociedade capitalista, 

competitiva, onde as condições de sobrevivência humana não são iguais para todos, 

presenciamos cotidianamente situações onde muitas pessoas não tem acesso as condições 

básicas/essenciais de saúde, alimentação moradia, escolarização. No nosso país a riqueza é 

mantida por um número pequeno de pessoas e outros sobrevivem com migalhas. 

E essa situação se reflete no cotidiano das escolas, por isso é possível perceber em 

algumas escolas principalmente as de bairros mais pobres uma série de preconceitos em relação 

às crianças e a própria comunidade. Em determinadas situações até o fracasso escolar é 

justificado com o argumento de que ela não aprende porque é pobre, negra, desnutrida, doente, 

preguiçosa, indisciplinada, carente e ou deficiente. Nesse sentido é possível concordar com 

Paim (2001.p.41) quando argumenta que 

[...] a escola deve trabalhar a partir da perspectiva de contribuir efetivamente para as 

transformações sociais. Com certeza, não será a escola que resolverá os problemas, 

mas ela precisa ser um espaço de resistência, ao projeto político, econômico, social 

que está presente na nossa sociedade capitalista. 

A função social da escola, independente de qual contexto social, político, cultural em 

que ela está lugar está inserida, é trabalhar com o conhecimento que foi historicamente 

produzido contribuindo assim com a formação integral do ser humano. A partir dessa concepção 

percebemos como a pedagogia freireana e a psicologia histórico cultural ajudam a compreender 

e construir situações de aprendizagem significativa para os alunos. Esse posicionamento é 

reafirmado por Freire (2002 pág. 140) quando aponta que: 
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Uma das tarefas essenciais da escola, como centro de produção sistemática de 

conhecimento, é trabalhar criticamente a inteligibilidade das coisas e dos fatos e a sua 

comunicabilidade. É imprescindível, portanto, que a escola instigue constantemente a 

curiosidade do educando em vez de "amacia-la" ou "domesticá-la". É preciso mostrar 

ao educando que o uso ingênuo da curiosidade altera a sua capacidade de achar e 

obstaculiza a exatidão do achado. É preciso, por outro lado, e, sobretudo, que o 

educando vá assumindo o papel de sujeito da produção de sua inteligência do mundo 

e não apenas o de recebedor da que lhe seja transferida pelo professor. 

A escola precisa levar o educando a compreender criticamente os fatos e estar apto a 

comunicar- se dar sua opinião, exercitar o uso da palavra, essa ação desenvolve a 

inteligibilidade e instiga a curiosidade fazendo com que o aluno vá assumindo- se como sujeito 

do processo educativo. Essa função é bem definida por Alves (2012, p 140.) que nos afirma que 

a o ato de aprender e ensinar são fundamentais na escola. Dizendo que: 

 O ensinar e o aprender, como tarefas centrais da escola, constituem-se, no âmbito do 

diálogo entre estas teorias, aspectos que, a um só tempo, são iguais e diferentes entre 

si. Carregam uma especificidade própria, mas um não existe sem o outro. O ato de 

ensinar e de aprender só acontece de fato na relação entre o ensino e a aprendizagem, 

notadamente, considerada a complexidade inerente a essa relação. Ensinar é ato de 

intervenção intencional, deliberada, no processo de desenvolvimento. Aprender é a 

atividade do sujeito que modifica a ele próprio. Na relação entre ensino e 

aprendizagem, desenvolvem-se os sujeitos que protagonizam esse processo. (ALVES, 

2012, p.140) 

  O ato de ensinar e aprender baseado nas teorias de freire e Vygotsky são considerados 

fundamental porque tudo acontece por essa via. Os sujeitos envolvidos nesses processos são 

vivos e ativos vivendo sempre uma relação de diálogo e construção; onde ao ensinar se aprende 

e ao aprender também se ensina. Assim a escola tem como função educar para transformar a si 

mesmo e à sociedade, contrariamente aos preceitos do modelo tradicional de ensino, 

denominado de educação bancária por Freire e de velha escola por Vygotsky. 

Vygotsky (2001, p. 452) critica o ensino direto da velha escola, dizendo que este extirpa toda 

dificuldade do pensamento da criança, e esta tendência a facilitar contraria os mais básicos 

princípios educativos. Afirma ele que: 

[...] até hoje o aluno tem permanecido nos ombros do professor. Tem visto tudo com 

os olhos dele e julgado tudo com a mente dele. Já é hora de colocar o aluno sobre as 

suas próprias pernas, de fazê-lo andar e cair, sofrer dor e contusões e escolher a 

direção. 

Paulo Freire (2002, p. 58) critica a educação bancária, onde o professor deposita os 

conhecimentos nos alunos conduzindo à memorização mecânica dos conteúdos narrados. 

Vamos conhecer um pouco mais da Pedagogia Freireana e da psicologia histórico 

cultural. Podemos dizer que na pedagogia freireana a construção do conhecimento se dá através 

do diálogo libertador, formador de consciência e emancipação humana. 

  

 

DIALOGANDO COM FREIRE E VYGOTSKY 

 

Freire (1998) chama atenção para seriedade que devemos ter na educação escolar. Essa 

deve ser um espaço de construção verdadeira do conhecimento com rigorosidade metódica, 
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rigor epistemológico, disciplina, organização, porém sem deixar de ser um ambiente alegre e 

motivador. E salienta sempre que o ato e de educar, implica compreender que não há docência 

sem discência, e isso exige rigorosidade metódica, respeito ao saber dos educandos, pesquisa, 

criticidade, ética e estética, corporificação das palavras pelo exemplo. (FREIRE,1998, p.78) 

Destacamos em Freire a valorização que ele dá ao ato de educar, dizendo que ensinar 

não é transferir conhecimento, o educador deve ter consciência do inacabado, alegria, e respeito 

a autonomia do educando, isso implica ver o educando como sujeito capaz de aprender e 

transformar a sua realidade. Pois a educação segundo o autor é instrumento de transformação 

humana e intervenção no mundo, pois leva a tomada de consciência e a mudança de 

comportamento.  

Nesse processo o professor tem uma função social de mediar o conhecimento 

respeitando o tempo de aprendizagem dos alunos. Não respeitar o tempo de aprendizagem dos 

diferentes alunos é estar negando a milhares de cidadãos o direito ao conhecimento socialmente 

produzido. Para Vygotsky aprender é constituir-se. Dar significado para os conhecimentos é 

ensinar é mediar a construção desses significados. Ensino e aprendizagem para ele são 

constitutivos de um mesmo processo. 

Para Freire e Vygotsky, a relação existente entre professor e aluno não é linear, não é 

imposta, nem tão pouco o professor vai depositar conhecimento no aluno, mas é uma relação 

de trocas de experiências e conhecimentos num constante movimento dos diferentes saberes, e 

um não se sobrepõe ao outro. 

 Vygotsky (2001) afirma que o bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento, essa 

afirmação deixa claro que o ato de educar está ligado diretamente ao desenvolvimento do 

educando. Essa ação, por sua vez, fomenta modos de funcionamento tipicamente humano. A 

escola é a responsável pela apropriação de conceitos científicos e para o desenvolvimento de 

capacidades de pensamento pela apropriação da produção cultural da humanidade, o sujeito ao 

apropriar-se desse conhecimento historicamente construído pela humanidade passa a fazer parte 

do gênero humano. Aprendizagem é compreendida como espaço de diálogos, trocas, desafios, 

mediação e nesse processo de troca movimentam os espaços de desenvolvimento cognitivo-

afetivo em vias de emergirem. Vygotsky afirma que:     

[...] aprendizado não é desenvolvimento; entretanto, o aprendizado adequadamente 

organizado resulta em desenvolvimento mental e põe em movimento vários processos 

de desenvolvimento que, de outra forma, seriam impossíveis de acontecer. Assim, o 

aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento de 

funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas. 

(VYGOSTSKY,1996, p.118) 

  Para explicar o desenvolvimento humano o autor utiliza o conceito de nível de 

desenvolvimento proximal e para explicar se utiliza de dois conceitos: ‘nível de 

desenvolvimento real’ é todos os sabres já acumulados pelo educando, e ‘nível de 

desenvolvimento potencial’ esse indicando que o educando está próximo de construir novos 

conhecimentos e isso dependerá essencialmente de um processo de mediação e interação e 

trocas sociais entre pares e entre o adulto aqui representado na figura do professor na escola. 

Ambos os autores nos mostram uma forma diferente de conceber a escola, o papel da 

educação e o trabalho do educador para dar conta de construir seres humanos melhores e bem 

formados, que consequentemente atuarão na sociedade de forma crítica e autônoma porque se 
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apropriaram do patrimônio cultural historicamente construído pela humanidade. Nessa 

concepção a escola deixa de ter uma prática eurocêntrica e passa ser um espaço alegre e 

dialógico onde todos se sintam parte do processo de construção do conhecimento, como sujeitos 

ativos. Onde um contribui com a formação do outro e juntos aprendem. Essa relação Freire 

chama de ‘encontro amoroso dos homens meatizados pelo mundo’. 

O diálogo na escola é fundamental, pois não podemos viver sozinhos, educador e 

educando precisam dialogar, porém esse diálogo não pode ser um mero blá-blá-blá, precisa ter 

conteúdo, informação e condução para que leve o educando a tomar consciência e aprender 

nessa troca de saberes. Porque segundo Freire ser dialógico: “[...] é vivenciar o diálogo. Ser 

dialógico é invadir, não manipular, é não sloganizar. Ser dialógico é empenhar-se na 

transformação constante da realidade.” (1980 ,p.43). 

Acreditamos muito nessa educação libertadora e tanto Paulo Freire como Vigotski 

contribuíram muito, nos mostrando caminhos para qualificar a educação é realmente a escola 

cumprir seu papel de produtora do conhecimento e formadora de sujeitos mais humanos e 

felizes. 

A pedagogia que Freire nos propõe é uma educação libertadora, problematizadora, 

dialógica e dinâmica. Essa pedagogia se pauta em alguns princípios fundamentais que são: 

Autonomia que caracteriza o ser autônomo como aquele que tem a capacidade de 

assumir essa dependência radical derivada de nossa finitude, estando assim livres para cair as 

barreiras que não permitem que os outros sejam outros e não o espelho de nós mesmos.É dar 

possibilidades para que o ser humano se liberte das cadeias do determinismo, reconhecendo que 

a história é um tempo de possibilidades. O trabalho da construção dessa autonomia é o trabalho 

do professor com os alunos e não do professor consigo mesmo, porque ninguém é autônomo 

primeiro para depois decidir. 

Dialogicidade, diálogo é um fenômeno humano, entendido como processo dialético 

problematizador, é o meio pelo qual podemos dizer o mundo por meio do nosso modo de ver. 

Esse diálogo implica uma práxis social, que é o compromisso entre a palavra dita e a nossa ação 

humanizadora. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 

pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles 

novos pronunciamentos. É a partir dessa situação dialógica que provoca a interação e a partilha 

de mundos diferentes, mas que comungam do sonho e da esperança de juntos construirmos 

nosso SER MAIS. 

A humanização é compreender que o ser humano está em constante busca, do 

conhecimento de si e do mundo. A natureza humana é programada para aprender, jamais 

determinada. Somos seres inacabados, não estamos prontos; viemos nos fazendo através da 

história e podemos sempre nos reinventar segundo a busca por mais humanidade. 

Temas geradores, o tema gerador está na relação homem- mundo que, entre outras, se 

manifesta fortemente na palavra, na fala da comunidade. É na realidade problematizadora, na 

consciência que delas tenhamos educadores e povo, que iremos buscar o conteúdo programático 

da educação. 

Situações- Limites são constituídas por contradições que envolvem os indivíduos, 

produzindo-lhes uma junção aos fatos e, ao mesmo tempo, levando-os a perceberem como 

fatalismo aquilo que lhes está acontecendo. A situação limite é a fronteira entre o Ser e o Ser 

Mais. 
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Práxis é uma síntese entre teoria, palavra e ação e busca compreender o homem e o 

mundo em permanente processo de transformação, é atividade humana e social sobre uma 

realidade concreta. Pela práxis, a própria condição humana é mudada porque a partir do instante 

em que alguém toma consciência do seu papel no mundo, sua transformação se torna inevitável. 

Essa práxis segue alguns momentos importantes na organização pedagógica: 

O primeiro momento ensina que é o levantamento preliminar das condições da 

localidade (é a primeira aproximação com a comunidade por meio de conversas informais se 

faz uma coleta de dados). 

O segundo momento trata da construção curricular é a identificação das situações limites 

e a escolha das codificações. É o momento em o grupo de investigadores analisar as 

contradições e fazer opções que serão base para elaboração das codificações que levarão a 

investigação temática em sala de aula. Salientamos que essas codificações devem ser 

apresentadas à comunidade. 

O terceiro momento é chamado de diálogos descodificadores as situações codificadas 

no processo anterior agora serão codificadas pelas pessoas da comunidade. O diálogo entre os 

saberes é que marca muito esse momento porque percebemos que cada um é detentor de um 

tipo de saber e que nós crescemos juntos no momento que partilhamos. 

No quarto momento acontece a redução temática é aqui que começa o estudo sistemático e 

interdisciplinar dos resultados advindos das decodificações. Segundo Freire “Aqui” [...] o 

especialista busca os seus núcleos fundamentais que constituindo-se em unidades de 

aprendizagem e estabelecendo uma sequência lógica entre si, dão a visão geral do tema 

‘reduzido” (FREIRE,1987 p.115). 

O autor chama atenção para que os especialistas nesse momento também acrescentem 

outros temas que não foram sugeridos pelo povo e que julgam ser importantes para a formação 

do sujeito, essas são chamados temas dobradiças. Esse é o momento da escolha dos conteúdos, 

porém não é qualquer conteúdo é aquele que vai ajudar o homem a se humanizar-se, a apropriar-

se de instrumentos culturais e simbólicos importantes para a compreensão e a transformação da 

realidade, esse conteúdo é instrumento para intervenção e libertação. 

E o quinto momento da pedagogia freireana culmina com o trabalho em sala de aula e 

Freire nos diz: 

“Preparados todo esse material, a que se juntaram pré-livros sobre está temática, estará 

a equipe de educadores apta a devolvê-las ao povo, sistematizada e ampliada. Temática que, 

sendo dele, volta agora a ele, como problema a serem decifrados, jamais como conteúdos a 

serem decifrados, jamais como conteúdos a serem depositados. (Freire,1987, p.118) 

Todo esse trabalho gera uma nova codificação que deverá ser descodificada nas 

situações de sala de aula por meio do da dialogicidade e da problematização dos conteúdos que 

se dará através de três momentos pedagógicos: estudo da realidade (ER), organização do 

conhecimento, (OC), aplicação do conhecimento (OC). Ou, ainda, 

 [...] Dizendo de outro modo, na sala de aula, o processo de apropriação e construção 

do conhecimento persegue o caminho que vai da síncrese, presente no momento 

inicial da problematização-que observará a necessidade de conhecer os saberes dos 

educandos sobre a temática em questão-,á análise, momento de compreensão da 

problemática em discussão mediada pelo conhecimento historicamente acumulado, 

momento de ad-mirar (Freire), descontextualizar (Vigotski).abstrair, construir 

hipóteses; á síntese, ou a organização que dá ao conjunto de problematizações 
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realizadas uma nova significação sobre a realidade, possibilitando a tomada de 

consciência sobre a vida  e a capacidade de identificar modos de intervenção 

real.”(ALVES 2012, p.230-231) 

  

A concepção de educação e do papel da escola que Freire e Vygotsky nos deixam, 

propõe a educação como construção do conhecimento e fonte de desenvolvimento humano. O 

conhecimento é produto da práxis e resulta na ação consciente do homem na transformação da 

realidade. 

  

A ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA MEDIADA PELAS CONTRIBUIÇÕES DE FREIRE 

E VYGOTSKY 

 

A Escola Estadual de Ensino Médio Irany Jaime Farina, criada em 1989, iniciou seu 

funcionamento em 1990. A mesma está situada na Rua José Wawruch, número 300 no Bairro 

Petit Village, no Município de Erechim – RS, localizada entre os bairros Cristo Rei, Progresso, 

São José, Loteamento Social, Cohab e Estevão Carraro. Todos os alunos aqui matriculados 

pertencem a um dos bairros citados anteriormente sendo a sua maioria pertence aos bairros 

Cristo Rei e Petit Village. O mesmo não ocorre com os professores e funcionários que se 

deslocam de diferentes pontos da cidade, em muitos casos até 15 quilômetros de distância da 

Escola. 

Quanto ao aspecto físico, a Escola apresenta uma arquitetura moderna, dentro das 

características do Projeto Nova Escola. A mesma é considerada de periferia, de difícil acesso e 

de alta periculosidade física e social, de acordo com a sua localização (abaixo da BR 153 

segundo o Pórtico da cidade esses bairros ficam fora do município) frente a pontos críticos. 

A Escola atende aproximadamente 600 alunos (conforme dados demonstrativos de 

MARÇO 2013 da pesquisa sócio-antropológica) de classes populares, oriundos de famílias de 

baixo poder aquisitivo, onde a renda média familiar de 70% das famílias está entre 1 e 3 salários 

mínimos e 30% das famílias sobrevivem com renda média abaixo de 1 salário mínimo. Também 

é importante salientar que a Escola possui um elevado número de alunos que recebem ajuda de 

órgãos governamentais, como a Bolsa Família e Bolsa Escola, desta forma auxiliando na renda 

familiar. 

Os alunos são caracterizados como filhos de trabalhadores assalariados onde 50% das 

mães e 84% dos pais possuem alguma profissão e a maioria das mães (25%) e dos pais (50%) 

trabalham como biscates, faxineiras, recicladores, empregadas domésticas e serventes de 

pedreiro. Um total de 80% das famílias alega que a renda média familiar não é suficiente para 

as despesas básicas (água, luz, aluguel e alimentação). 

Existe um percentual considerável de famílias (30%) que veio do interior para a cidade 

oriundas do êxodo rural, e um elevado índice de famílias (50%) são migrantes de um bairro 

para o outro sempre buscando melhores condições de vida. Devido a esses fatores temos como 

consequências a falta de condições de trabalho, moradia, estudo e crescimento desequilibrado 

das cidades gerando as favelas e aumentando o cinturão da pobreza, miséria e vulnerabilidade 

social. 

A maioria das famílias não mora na periferia por opção, este foi o único lugar que 

puderam comprar ou ocupar. O maior sonho, das famílias, é comprar um local fora do bairro 
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onde possam ser felizes e criar melhor os filhos. As pessoas que conseguem ganhar um salário 

maior melhorando as condições de vida familiar, imediatamente se mudam do bairro. 

Em relação à faixa etária dos pais, a maioria das mães (27%) e dos pais (28%) apresenta 

uma idade média entre 31 e 40 anos de idade, e o nível de escolaridade dos mesmos fica em 

41% dos pais e 58% das mães possuem apenas o Ensino Fundamental incompleto, 11% são 

analfabetos o que acaba refletido nas profissões e cargos ocupados na sociedade. 

Devido ao baixo poder aquisitivo, falta de oportunidades e áreas de lazer e esporte nos 

bairros, o lazer mais comum das famílias é visitar parentes e amigos (25%) seguido de jogar 

futebol (20%). Habitualmente, 55% das famílias assistem programas de televisão, ouvem rádio 

e frequentam bares. 

Quanto às moradias, a maioria é composta por casas de alvenaria, com puxadores de 

madeira, de aproximadamente 30m², sendo que grande parte dessas residências não possuem 

divisões internas e os ambientes são separados por cortinas e outros materiais similares. Apesar 

de uma visível melhora nas residências e no poder aquisitivo das famílias, ainda existem 

residências com condições muito precárias, faltando saneamento básico e higiene, o que acaba 

refletindo nas condições de saúde da comunidade. 

Analisando a organização familiar dos alunos percebemos que essas famílias são 

oriundas de diferentes arranjos familiares 30% possuem entre 3 e 4 filhos e 70%   dessas 

famílias tem   1 e 2 filhos. Percebe-se neste ponto uma diminuição do número médio de filhos 

por família. 

Quanto à religião, existe na comunidade um grande número de adeptos da religião 

evangélica (52%) seguidos da religião católica (20%) e um considerável percentual (28%) não 

possui nenhuma filiação religiosa. A maioria das famílias frequenta a igreja procurando ajuda 

para suprir suas necessidades como cura de doenças, segurança, paz e espiritualidade. 

Aproximadamente 30% dos alunos recebem ajuda de algum membro da família para 

realizarem as tarefas da Escola em casa, na maioria dos casos a ajuda é proveniente de irmãos 

mais velhos, primos, isso ocorre devido ao grande número de pais não terem concluído o Ensino 

Fundamental. 

Constatou-se que os pais são participativos na comunidade escolar, porque 80% dos 

alunos avisam os pais quando tem reunião e destes 75% sempre comparecem quando são 

solicitados. 

Um número considerável de alunos cerca de (80%) possui responsabilidades em casa 

auxiliando nas diversas tarefas domésticas e cuidando dos irmãos mais novos. Destes alunos, 

30% trabalham fora nas horas vagas vendendo DVD’s, frutas, verduras e outros produtos nas 

ruas, sendo este um percentual extremamente elevado para alunos do Ensino Fundamental. Um 

grande número de alunos (60%) frequentam o Mais Educação no turno contrário ao da Escola, 

outros 20% dos alunos realizam algum tipo de curso fora da Escola ou frequentam alguma 

entidade social ou programas do governo federal e 20% ficam em parentes, amigos ou nas ruas. 

As famílias ainda acreditam na Escola. De acordo com pesquisa realizada, 60% dos pais 

encaminham os filhos à Escola para estes serem alguém na vida e obterem uma educação de 

qualidade e arrumar um bom emprego e 40% mandam os filhos na escola porque são obrigados 

por lei. 

A maioria das decisões é tomada conjuntamente pelos pais e pelas mães e quando existe 

algum tipo de conflito 10% dos pais alegam que sentam e conversam a respeito do assunto com 
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intuito de resolvê-lo, 50% resolvem os problemas batendo nos filhos, na mulher ou marido; e 

40% não tomam nenhuma atitude em relação ao problema em questão porque não tem mais 

domínio sobre os filhos. 

  

OBJETIVOS DA ESCOLA 

 

Garantir que a escola seja um espaço de aprender e ensinar a construir o conhecimento 

de forma alegre, democrática e solidária. 

Efetivar o diálogo libertador, formador de consciência e emancipação humana via 

conhecimento. 

Oferecer oportunidade de apropriação dos conceitos científicos para o desenvolvimento 

de capacidades de pensamento pela via de assimilação da produção cultural da humanidade. 

Trabalhar o conhecimento historicamente construído por meio da abstração, 

generalização e sistematização partindo de um trabalho cooperativo e harmônico, oportunizar 

aos educandos construir o conhecimento individual e coletivamente. 

Formar um cidadão crítico, consciente e comprometido com o meio em que vive; 

Desenvolver o sentido comunitário e dinamizar a prática participativa na escola em todos os 

níveis para que se concretizem os princípios democráticos. 

-Oportunizar momentos de estudo e reflexão com a comunidade escolar promovendo a 

construção e a ampliação de redes do conhecimento. 

-Promover, fomentar modos de funcionamento psicológico tipicamente humano para 

que o educando se aproprie da cultura e desenvolva seu pensamento. 

-Articular com a comunidade ações concretas para evitar a evasão, diminuir os índices 

de reprovação, a promoção da cultura da paz e valorização da vida, por meio da vivência 

fraterna, valorizando a condição de globalidade humana. 

  

PROPOSTA POLÍTICO-PEDAGÓGICA 

 

A Proposta Político Pedagógica é fundamentada na pedagogia freireana e na psicologia 

histórico-cultural. Essa proposta foi construída com todos os segmentos da comunidade escolar 

por meio do diálogo, da reflexão e da problematização da realidade, a fim de propor uma escola 

libertadora, participativa, democrática, criativa com compromisso social, priorizando ações que 

desenvolvam as habilidades intelectuais superiores para que os educando possam tomar posse 

do patrimônio cultural historicamente  construído pela humanidade .Temos como   princípios 

norteadores: dialogicidade, autonomia, humanização, problematização e a contradição como 

forma de alavancar e promover de forma qualitativa o processo de construção social do 

conhecimento.Nela está registrada os objetivos que a escola deseja desenvolver/construir com 

os sujeitos envolvidos nos processos: 

*Garantir que a escola seja um espaço de aprender e ensinar a construir o conhecimento 

de forma alegre, democrática e solidária; 

*Efetivar o diálogo libertador, formador de consciência e emancipação humana via 

conhecimento. 
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*Oferecer oportunidade de apropriação dos conceitos científicos para o 

desenvolvimento de capacidades de pensamentos pela via de assimilação da produção cultural 

da humanidade; 

*Trabalhar o conhecimento historicamente construído por meio da abstração, 

generalização e sistematização partindo de um trabalho cooperativo e harmônico, oportunizar 

aos educandos construir o conhecimento individual e coletivamente; 

*Formar um cidadão crítico, consciente e comprometido com o meio e em que vive; 

desenvolvendo o sentido comunitário e dinamizar a prática participativa na escola em todos os 

níveis para que se concretizem os princípios democráticos. 

*Oportunizar momentos de estudo e reflexão com a comunidade promovendo a 

construção e a ampliação de redes do conhecimento; 

*Promover, fomentar modos de funcionamento psicológicos tipicamente humano para 

que o educando se aproprie da cultura e desenvolva seu pensamento; 

  

*Articular com a comunidade ações concretas para evitar a evasão, diminuir os índices 

de reprovação, a promoção da cultura da paz e valorização da vida, por meio da vivência 

fraterna, valorizando a condição de globalidade humana. (P.P.P,2013 p.25)  

Para complementar essa proposta político pedagógica o grupo também definiu a concepção de 

homem, sociedade, conhecimento, aluno, professor e avaliação que está no quadro a seguir: 

 

Quadro 01: Definição de concepções 

Sociedade A sociedade é concebida como um conjunto de pessoas que interagem de 

forma solidária, responsável, justa, humanitária e fraterna que se realiza 

partilhando bens humanos, materiais, espirituais e ecológicos. 

Homem Sujeitos que fazem parte do gênero humano inserida num espaço histórico 

temporal e cultural é conhecida como ser de potencialidades e sujeito do 

próprio conviver consigo, com o outro e com a transcendência. 

Educação A educação prática social acontece nos diferentes espaços é concebida como 

processo de formação integral e social é permanente do ser humano, assume 

uma dimensão política escolar que propicia a construção do conhecimento 

para o pleno exercício da cidadania. 
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Professor Media a construção do conhecimento, estimula, constrói caminhos 

coletivamente, propõe desafios, vivencia valores porque acredita que a ação 

docente é um o ato intencional; 

-Aprende ao ensinar e ensina ao aprender; 

- Compromete-se com a comunidade escolar porque conhece a realidade em 

que atua; 

- Está em constante processo de formação 

-Coopera para o crescimento do grupo e a unidade institucional; 

Aluno Sujeito de aprendizagem 

-Compromete-se com seu processo de aprendizagem no que se refere ao 

aprofundamento do conhecimento, assiduidade, realização de tarefas diárias e 

de utilização e conservação de material de uso pessoal e do patrimônio de uso 

coletivo; 

-Participa na elaboração dos princípios de convivências da turma e da escola 

em conjunto com os demais segmentos, para que seja um processo coletivo 

de construção. 

Conhecimento É um direito de todos, construído coletivamente como processo de 

desvelamento, apreensão e transformação da realidade. 

Avaliação A avaliação é concebida como um processo contínuo. Participativo, com 

função diagnóstica, prognóstica e investigativa cujas informações propiciam 

o redimensionamento da ação pedagógica e educativa, reorganizando a 

agenda das próximas intervenções do educador com o educando, com a turma, 

com a comunidade escolar, no sentido de avançar no atendimento e 

desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem. 

Fonte: FONTE: P.P.P da escola 2013, p. 28 
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A ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS PEDAGÓGICOS 

A escola para concretizar sua ação pedagógica e construir o conhecimento utiliza a metodologia 

fundamentada na pedagogia freireana e na psicologia histórico- cultural. Guiada pelos 

princípios da dialogicidade como componente pedagógico; problematização como elemento 

epistemológico e contradição como categoria de análise da realidade e do humano como um 

todo. E organiza o processo ensino e aprendizagem seguindo o método: 

 

1-Levantamento preliminar das condições da realidade - Os educadores no início do ano 

fazem visitas à comunidade primeiro juntos com as lideranças comunitárias para serem 

apresentados às famílias, são visitados as diversas formas de organização, como igrejas, bares, 

entidades governamentais e assistenciais, posto de saúde, lojas etc. é feito esse passeio por todas 

as ruas principais dos bairros. Num segundo momento os educadores sempre em duplas ou trio 

vão visitar uma das turmas que vão trabalhar neste ano. Um educador conversa com a família, 

outro grava ou dá atenção para outro membro da família. Nunca anotamos nada na frente da 

família. 

 

2-Análise das situações limites e escolhas das codificações - Volta-se para a escola escreve 

as falas significativas avalia com seus pares de trabalho e juntos encontram as contradições. 

Localizam as situações limites e levam para o grande grupo. Onde escolhemos quais as falas e 

contradições que mais representam a realidade que vamos trabalhar. É o momento em que os 

educadores mais precisam atenção e cuidado para poder captar bem as contradições e as 

situações limite porque estas servirão a investigação temática. É preciso ler aquilo que a 

comunidade quis dizer, ou seja, ler nas entrelinhas das falas. Como afirma “Começa 

precisamente, quando os investigadores, com os dados que recolheram, chegam à apreensão 

daquele conjunto de contradições.” (Freire, 1987, p.108). 

  

3-Diálogos descodificadores - Neste momento os educadores já selecionaram as contradições 

e vamos dialogar com a comunidade escolar. Faz parte desse grupo além do representante dos 

segmentos conselho escolar e círculo de pais e mestre líderes comunitários, presidente das 

associações de moradores, pastores de várias igrejas, padres, irmãs que moram no bairro, 

oficineiros da Escola Aberta e monitores do Programa Mais Educação é um momento muito 

bonito e rico. A equipe diretiva procura fazer uma fala no sentido de que todos se sintam bem 

acolhidos e tranquilos para falar porque o que será dito aqui, nunca sairá da escola é um diálogo 

importante para nós enquanto escola conhecermos de verdade nossa comunidade e podermos 

trabalhar juntos para ensinar nossas crianças o que é necessário para libertação por via 

construção do conhecimento. Muitas ideias nossas já formuladas caem por terra e juntos nos 

levantamos com contradições reais, desmistificamos nossas ideias falsas e cheias de moral que 

fizemos da comunidade. É diferente a visão e o entendimento de quem mora ali e de quem ouve 

ou vê de fora as falas, as atitudes da comunidade. Nesse momento acontece a troca de saberes. 

É interessante salientar que esses membros da comunidade se sentem valorizados e 

comprometidos com a escola, se aproximam dos educadores e os ajudam em outras situações 

de vida lá fora onde se encontram. Freire, (2006) muito sábio nos diz” é uma operação que, 
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caracterizando os seres humanos como tais os distinguem do outro animal. Está diretamente 

ligado à sua prática consciente e ao caráter criador de sua linguagem. Admirar implica pôr-se 

em face do “não-eu”, curiosamente, para compreendê-lo. Por isso, não há ato de conhecimento 

sem admiração do objeto a ser conhecido. (p.63) 

  

4-Redução temática - Consideramos esse momento muito especial porque os educadores se 

reúnem por área do conhecimento para definir os conteúdos que serão trabalhados na sala de 

aula pela área do conhecimento, bem como relacionar outros temas que não apareceram na 

pesquisa e que são necessários para que os educandos se apropriem do conhecimento 

historicamente construído pela humanidade. Esses temas extras que serão trabalhados são 

chamados por Freire “temas dobradiças”. Em seguida os educadores após terem elaborado o 

plano de estudo da área agora cada um sozinho vai elaborar o plano de trabalho da sua 

disciplina. É muito importante que a Equipe Diretiva acompanhe esse trabalho para poder 

ajudar os professores e dar segurança aos mesmos. Esse fazer pedagógico deve contemplar o 

todo na parte para evitar a fragmentação do trabalho. Esse momento tem como foco central o 

compromisso com a emancipação e a conscientização do ser humano. Os marcos de ensino e 

aprendizagens aqui neste momento está no papel do conteúdo ou do conhecimento 

historicamente construído para um processo educativo libertador. Paulo Freire nos chama 

atenção para esse momento 

 “Não se trata de reduzir os temas classificados a departamentos estanques, mas sim 

de reconhecer que” [...] há uma visão específica, central de um tema, conforme a sua 

situação num domínio qualquer das especializações. “Aqui” [...] o especialista busca 

os seus núcleos fundamentais que, constituindo-se em unidades de aprendizagens e 

estabelecendo uma sequência lógica entre si, dão a visão geral do tema “reduzido”. 

(FREIRE, 1987, p.115). 

5 -Trabalho em sala de aula - A s nossas salas de aula são todas em círculo e os educandos já 

se acostumaram e até gostam de se sentarem nesta distribuição, é o grande momento na escola 

é o trabalho docente bem planejado como ato intencional, utilizando todo o material preparado 

e organizado anteriormente. O guia das aulas é a problematização e a construção do 

conhecimento por meio da dialogicidade e da problematização do conteúdo guiados por três 

momentos pedagógicos: 

Estudo da Realidade (ER) é conhecer qual é o saber que o educando traz para a escola sobre a 

temática abordada. E a partir desse ponto ampliar os conhecimentos que o aluno tem por meio 

da problematização. Na escola nós chamamos de hora da conversa onde o professor é mediador 

e por meio do diálogo vai fazendo ligação com o conhecimento historicamente construído e 

acumulado pela humanidade, momento de admirar (Freire), descontextualizar (Vigotski), 

abstrair, construir hipóteses. E ao final da conversa é interessante saber onde podemos utilizar 

esse conhecimento, o que podemos modificar na nossa realidade, possibilitando a tomada de 

consciência sobre a vida e a capacidade de intervir na realidade. Podemos fazer produção 

textual, confecção de painéis, registros no caderno ou os alunos em grupo sistematizar o 

conhecimento adquirido. 

Entendemos como Freire que [...] ensinar é um ato criador, um ato crítico e não 

mecânico. A curiosidade do professor(a) e dos alunos, em ação, se encontra na base do ensinar 

e do aprender. (FREIRE, 2003b, 81,) Por isso o educador deve ser criativo e manter-se sempre 
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em formação para poder acompanhar a evolução e as aulas atrativas manter o educando na sala 

de aula. 

Além de preparar bem sua aula, os educadores cuidam da sua formação participando de 

cursos, seminários e fazendo leituras de obras para posterior debate com todo o coletivo de 

educadores. Uma vez por mês nos reunimos no horário intermediário para avaliar o processo 

ensino aprendizagem, trocar experiência e mudar metodologia para alcançar os objetivos 

propostos. E todo o último sábado do mês fizemos formação com palestrantes ou instituições 

de ensino parceiras. É o momento de rever o projeto de trabalho e pensar alternativas para sanar 

os entraves do cotidiano. 

Gostaríamos de salientar que o grupo de educadores são 90% contratos emergenciais, 

esse fator muitas vezes dificulta o trabalho porque esses educadores podem ser transferidos de 

escola a qualquer momento. Apesar de todos esses desafios podemos dizer que somos um grupo 

muito feliz, solidário e comprometido com a escola. E o mais importante, nós queremos 

trabalhar e investir nessa realidade porque acreditamos no ser humano que nasceu para “ser 

mais”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após ter concluído a disciplina tive mais convicção e crença na pedagogia Freireana que 

junto com a psicologia histórico-cultural nos dão suporte teórico para trabalharmos com a 

certeza de estamos oferecendo uma educação de qualidade onde a escola cumpre seu papel de 

desenvolver as funções psicológicas superiores que darão condições ao sujeito de construir seu 

conhecimento e apropriar- se do patrimônio cultural, e com essa ferramenta atuar e transformar 

a sua realidade diminuindo a exclusão social. 

Trabalhar na educação é algo maravilhoso, pois nosso instrumento de trabalho é o ser 

humano, estamos lidando com vidas, com movimento e partindo desses pressupostos temos 

muito a fazer na educação e achamos bem pertinente a contribuição de Paulo Freire e Vigotski 

dois pensadores da educação que em nossa concepção nos trazem ferramentas para tornar o 

trabalho docente significativo é verdadeiramente um ato intencional comprometido com a 

construção dessas vidas que passam quatro horas junto conosco. Concordando com Libânio 

(2004, p.6), a escola não pode ser somente um ponto de encontro deve ser um lugar de ensinar 

e aprender a construir conhecimento. 

Acreditando na pedagogia freireana e nas contribuições da psicologia histórico-cultural 

nos fundamentamos para construir uma pedagogia popular e emancipatória junto com a 

comunidade escolar para implantarmos na Escola Irany Jaime Farina iniciada em dois mil e sete 

na cidade de Erechim-RS. Essa forma de conduzir a escola exige muita disciplina, fé na 

educação e principalmente no ser humano que nasceu para “ser mais”. Iniciamos primeiro 

recuperando junto com a comunidade escolar todo o prédio da escola no intuito de dar dignidade 

ao espaço escolar para poder cobrar respeito e cuidado pelo oque é nosso do coletivo. A escola 

foi toda recuperada em janeiro e, em mutirão era algo maravilhoso de ver. Os estragos eram 

muitos, mas um número que nunca me sai da memória é 270 vidros quebrados, portas fechadas 

com cadeado e correntes sem fechaduras tudo muito sujo e paredes pichadas até ai tudo bem 

devagar vamos recuperando tudo. Incomodava-me mesmo, era a situação em que aqueles 

sujeitos se encontram, desprotegidos, desorientados largados a mercê deles mesmos, fazendo o 
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que queriam e podiam e o grupo de educadores silenciados esperando passar seu horário de 

trabalho para ir para casa. Nas séries iniciais era a maioria das vezes filme, ou jogar a bola no 

pátio e brincar livre no parquinho três vezes por semana. O resultado era visível de vinte oito 

alunos, dez, quinze era certo que reprovavam. Os conselhos de classe eram assim: quantos 

vocês vão deixar reprovados? Cuidado! Temos que garantir a unidocência! E me embrulhava o 

estômago de ouvir essas coisas, todavia a linha de trabalho era essa. Os professores que 

chegavam novos pegavam a pior turma e não podiam opinar muito. Nas reuniões pedagógicas 

quando tinha era meia hora antes da entrega de boletins e só falava a diretora e dizia: não fiquem 

dando trela para os pais, cuidado! Eles são perigosos entreguem o boletim, falem tudo o que os 

alunos fazem na sala de aula e pronto. Sem muita demora porque onze horas eu vou fechar a 

escola. Tentei muitas vezes conversar com essa equipe, porém não obtive sucesso e resolvi após 

ter conversado com alguns pais montar uma chapa e concorrer à direção da escola. Muito 

sofrimento, calúnia e tudo mais. Ao meu lado tinha a chapa que concorria, pais e alunos. No 

dia da eleição meu marido foi proibido de entrar no bairro e eu não podia me aproximar da 

escola me deu uma semana de folga, mas não aceitei, exigi o direito de trabalhar e então ela me 

cortou uma convocação de vinte horas. Não foi fácil, mas ganhamos com 95% no seguimento 

pais alunos e dos professores e funcionários fizemos 30% dos votos, era previsível. Restou-me 

na escola pouca gente para trabalhar, aos poucos tudo se ajeitou e conseguimos formar um 

grupo muito bom de trabalho. 

Essa forma de trabalhar fundamentada no diálogo, na participação da comunidade e no 

compromisso de realmente construir o conhecimento diminuiu a evasão e a repetência em 98% 

no ensino fundamental e em 90% no Ensino médio. E o IDEB da escola que em 2007 no ensino 

fundamental séries iniciais era 3.4 foi em 2009 para 5.2 e no ensino fundamental séries finais 

em 2007 era 3.3 em 2009 subiu para 4.8. 

As mudanças são possíveis, mas exige! Como diz Freire (2001) “ensinar exige 

convicção deque a mudança é possível, comprometimento, saber escutar, ter disponibilidade e 

compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo”. (p.9-11) 

 Se todos os educadores compreenderem a pedagogia freireana e essa aliada à psicologia 

histórico-cultural e quiserem mudar sua prática pedagógica com certeza teremos alunos, 

autônomos, críticos, criativos e livres. E a tão sonhada sociedade mais justa, humana e solidária 

vai sair do papel para entrar na vida. Vale a pena ser educador e acreditar nas nossas escolas 

transformando-as em lugares de valorização de todos os seres humanos ali presentes e 

construtoras do saber. 
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RESUMO 

Considerando a respeito ao indivíduo com surdocegueira e principalmente o atendimento 

direcionado ao surdocego e a intervenção no cenário socioeducacional, implementa-se numa 

imprescindibilidade, acadêmica, uma realização de novas práticas do conhecimento e inovação 

na aprendizagem.  O Atendimento Educacional Especializado –AEE tem por finalidade 

elaborar atividades que facilite o aprendizado de alunos com necessidades especiais, 

flexibilizando materiais e adaptando objetos de uso pessoais para maior eficácia a aprendizagem 

na   área específica da surdocegueira, estabelecendo meios  que contribuem nas relações e  na 

formação  do indivíduo em sociedade, assessorando o desenvolvimento cognitivo e cultural, na 

educação, estabelecendo assim; mais autenticidade enquanto cidadãos.  O método de pesquisa 

foi utilizado meios bibliográficos tendo como fontes de análise pesquisas publicadas sobre: O 

processo de inclusão do indivíduo com surdocegueira. A reflexão sobre a pessoa com 

deficiência na perspectiva da diferença e da diversidade tem se tornado uma das discussões, 

mas discutida em diversos espaços, tanto no âmbito educacional quanto nos diversos setores da 

sociedade que contemplem a acessibilidade, o direito e o desenvolvimento social de todos os 

indivíduos, tenham eles alguma deficiência ou não. 

Palavras-chave: Formação profissional, Inclusão socioeducacional, Mediação, Surdocegueira. 

 

ABSTRACT 

Considering the individual with deafblindness and mainly the care directed to the deafblind and 

the intervention in the socio-educational scenario, it is implemented in an academic imperative, 

a realization of new practices of knowledge and innovation in learning. The Specialized 

Educational Service - AEE aims to develop activities that facilitate the learning of students with 

special needs, making materials flexible and adapting personal objects for greater effectiveness 

in learning in the specific area of deafblindness, establishing means that contribute to 

relationships and training of the individual in society, advising cognitive and cultural 

development, in education, thus establishing; more authenticity as citizens. The research 

method used bibliographical means having as sources of analysis published researches on: The 

inclusion process of the individual with deafblindness. The reflection on people with disabilities 

from the perspective of difference and diversity has become one of the discussions, but 

discussed in different spaces, both in the educational sphere and in the various sectors of society 

that address accessibility, rights and social development for all individuals, whether they have 

a disability or not. 

Keywords: Professional training, Socio-educational inclusion, Mediation, Deafblindness. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
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Na tentativa de responder às indagações mais comuns na pesquisa, são: O que é a 

surdocegueira? O que significa “ser” pessoa com surdocegueira? Como eles se comunicam? 

Como ocorre seu desenvolvimento e aprendizagem? Escolheu-se, portanto, investigar 

representações sobre o processo de ensino e aprendizagem do indivíduo com surdocegueira na 

perspectiva da inclusão social, e a reflexão sobre a pessoa com deficiência torna-se cenário em 

diversas discussões, âmbito educacional e em várias categorias da sociedade, que visam a 

acessibilidade, como um direito de todos, numa dimensão que beneficia inteiramente os 

indivíduos com deficiência ou não. 

Trata-se de uma pesquisa do tipo Bibliográfico tendo como fontes de análise pesquisas 

publicadas sobre: O processo de inclusão do indivíduo com surdocegueira. Foram utilizados 

como critério de inclusão para a pesquisa, trabalhos já publicados que fizessem referência ao 

presente estudo, apresentando definições e considerações importantes sobre a influência do 

processo de inclusão do indivíduo com surdocegueira. 

Tem como propósito favorecer a contribuição do conhecimento nesta área específica da 

surdocegueira, estabelecendo o desejo para que contribuam no processo de desenvolvimento 

social, cognitivo e cultural, na educação e na formação de indivíduos que atuem na sociedade 

enquanto cidadãos. 

Aumentar discussões a respeito e o desenvolvimento do indivíduo com surdocegueira, 

partindo do pressuposto sobre a definição da deficiência, como ela se estabelece na formação 

inserida na sociedade. 

Pessoas surdocegas são delineadas como aquelas que têm uma perda excessiva de visão 

e de audição de tal maneira que a junção dessas duas deformidades, ou seja, deficiências que 

podem causar muita dificuldade na conquista de designo educacional. 

A audição e a visão são os sentidos que permitem a aprovação mais rápida de informações que 

fornecem as pessoas imediatas e possibilitam o acesso à educação. Dependendo da gravidade 

da lesão, o paciente surdo pode se ver excluído dos impulsos visuais e auditivos, obter tão 

poucas informações quanto conhecimento, e necessitar exercitar outros sentidos, 

principalmente o tato. Usando o padrão de aniquilação impulsiva, a surdez e a cegueira são 

divididas em: surdez e cegueira completas (perda total de audição e visão); surdez leve (perda 

leve de audição e visão); surdez parcial nível 1 (residual visual da surdez severa); surdez parcial 

de grau 2 (surdez moderada ou leve com cegueira) e surdez parcial de grau 3 (surdez moderada 

com visão residual). 

Nessa circunstância, destaca-se a enorme necessidade de ampliar os saberes e pleitear 

sobre as necessidades da pessoa com surdocegueira, partindo do pressuposto da  indagação, de 

que  é esta deficiência foi desenvolvida, como ela se estabelece na efetivação do sujeito em 

meio a sociedade, e como ele é incluído, quais relações que constituem  o seu desenvolvimento. 

Então, considera-se assim, que a perspectiva de considerar as peculiaridades do indivíduo com 

surdocegueira, como o desenvolvimento de capacidades linguísticas vai tomando feição no seu 

cognitivo e motor, as configurações de comunicação, destinando-se a progredir essencialmente, 

diante da realidade. 

Dessa maneira, a compreensão relativa sobre o individuo com surdocegueira e as 

especificidades e seu aperfeiçoamento tornam-se referencias fundamentais para melhor 

enxerimento em sociedade. 
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A importância em mediar à pessoa com surdocegueira na sua formação é imprescindível 

para instituir relações que favoreçam o processo de aprimoramento e desenvolvimento social.   

Deste modo é pertinente explanar pesquisas que possibilita a percepção sobre a 

abrangência deste assunto, daqui para o futuro novas excitações surgirão e novas pesquisas 

podem acontecer para contribuição de novos conhecimentos, sobretudo, de novos artifícios que 

permitam uma ruptura dos moldes estabelecidos pela sociedade em que vivemos. Tem como 

finalidade: descrever uma conjuntura sobre a surdocegueira nas suas extensões conceituais; 

discutir o sistema de educação básica e as consequências no ensino e aprendizagem da pessoa 

com surdocegueira, avaliando os pilares às suas indispensabilidade educacionais específicas; 

compreender que as aprendizagens educacionais de alunos com surdocegueira estão 

diretamente interligados com o sistema da educação básica. 

  

 METODOLOGIA 

          

Trata-se de uma pesquisa Bibliográfica tendo como fontes de análise pesquisas 

publicadas sobre o processo de inclusão do indivíduo com surdocegueira: Foram utilizados 

como critério de inclusão para a pesquisa, trabalhos já publicados entre os anos de 1994 e 2014, 

que fizessem referência ao presente estudo, apresentando definições e considerações 

importantes sobre os efeitos da prática de atividades motoras. 

Segundo Ritzmann, 2005, p. 190 a pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia já 

publicada em relação ao tema de estudo, e tem finalidade de colocar o pesquisador em contato 

direto com o que for escrito sobre determinado assunto. 

A busca foi realizada de forma independente utilizando duas bases bibliográficas: 

Google Acadêmico e Biblioteca Virtual do Scielo e a base de dados da Lilacs usando como 

palavras chaves Formação profissional, Inclusão sócio educacional, Mediação, Surdocegueira. 

  

REVISÃO DE LITERATURA, RESULTADOS E APRESENTAÇÃO DE DADOS. 

  

  Vygotsky foi um dos pesquisadores que mais se inquietou com as questões que rodeiam 

o desenvolvimento do sujeito como um todo a partir de experiências adquiridas por meio da 

relação com o outro. Em sua época, foi uma das poucas pessoas prestigiadas a envolver-se 

profundamente na busca e propiciando temática referente à Educação Especial e assim 

proporcionou um pensamento sobre o processo de aprendizagem que determina indivíduo com 

deficiência. Realizando um contraponto analítico entre a deficiência e os padrões de 

normalidade sobre a aprendizagem, debruçando-se sobre a deficiência sensorial e intelectual. 

O processo de desenvolvimento da pessoa com deficiência a partir da  concepção do 

desenvolvimento de pessoas consideradas normais; dessa conjectura vale salientar os aspectos 

estimativo de muitos desses sujeitos, em virtude, não apenas de suas diferenças orgânicas, mas 

das peculiaridades de suas relações sociais - fatores que fazem com que o portador de 

deficiência seja, não simplesmente menos desenvolvido em determinados aspectos que seus 

companheiros, mas um sujeito que se desenvolve de uma outra maneira. 

  

As pessoas com deficiência podem se beneficiar do processo de aprendizagem, bem 

como as pessoas que não apresentam nenhuma deficiência, desde que sejam 

https://www.sinonimos.com.br/indispensabilidade/
https://www.sinonimos.com.br/indispensabilidade/
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corretamente estimuladas e o ambiente educacional seja receptivo para que se 

apropriem de recursos educacionais adequados para que possam assimilar grande 

parte dos conhecimentos. Esse argumento se sustenta, fundamentalmente, ao dizer que 

a aprendizagem é essencialmente social e que, nas apropriações de habilidades e 

conhecimentos socialmente disponíveis, as funções psicológicas humanas se 

constroem (ROPOLI, 2010, p. 09). 

  

Uma das perspectivas a ser considerada, quanto o delineamento de seus estudos, mostra 

que a criança com deficiências é levada a traçar caminhos e superar obstáculos, denominados 

no seu entorno. Esses desvios se caracterizam pela evolução da inspiração ambiental, tais 

estímulos só são visíveis quando há atividades naturais do processo de desenvolvimento, ou 

quando aparecem, são processos lentos imperceptíveis aos olhos de quem enxerga de longe. 

Dessa maneira, o meio tem a fundamental relevância no progresso da criança com 

deficiência, sendo assim, proporcionará o mecanismo de compensação sobre suas dificuldades. 

Da mesma forma que é aberto um leque de possibilidades para essa criança, também limites 

devem ser dados para que maus comportamentos  não venham a ser transpostos. Esses limites 

contribuirão para que a criança construa suas próprias alternativas em busca de equilíbrio sobre 

as funções adaptativas para a convivência com o meio social. 

  

As limitações que são impostas são determinantes para a desigualdade entre os 

indivíduos e para o fortalecimento do sentimento de inferioridade e inoperância. É a 

partir desse sentimento que muitos desenvolvem artifícios ou mecanismos de 

compensação e supercompensação quanto às reações sobre o estado de inferioridade 

e de diferença. Daí imprime-se a importância sobre os estímulos dados às crianças 

com deficiências para que as barreiras enfrentadas, seja no campo sensorial, seja no 

intelectual, tornem-se estímulos para o seu próprio desenvolvimento (SIAULYS, 

2005, p. 11). 

  

Levando em consideração todo o processo de integração social e todos os estereótipos 

de diferenças, a sociedade se divide em relações de poder, composição normal e, portanto, 

obediência às pessoas com deficiência. Para Vygotsky, o surgimento do interaccionamos social 

considera a oportunidade do indivíduo se integrar ao meio ambiente, desde que o meio se adapte 

às condições divididas pelas diferenças. Ao processar sistematicamente o desenvolvimento 

psicológico humano, utiliza o interacionismo social para atribuir grande importância ao campo 

cultural neste processo, de forma a compreender a existência de uma relação entre cultura e 

desenvolvimento que reflete diretamente o contexto de ensino. 

 

ESCOLARIZAÇÃO DE CRIANÇAS SURDOCEGAS 

 

A simplicidade e a alfabetização são vista como processo social, psicológico e 

linguístico e não somente cognitivo e o processo de alfabetização deve, por esta razão, envolver 

as experiências sociais, um fator que trará o sucesso na alfabetização e no letramento é o 

domínio da linguagem. A criança terá mais sucesso nesse processo se o professor considerar o 

seu universo social e cultural e por isso, a criança surdocega precisa falar, ouvir e escrever sobre 

eventos de seu dia-a-dia, de objetos, de ações que tem conhecimento e vivência. 

Souza (2010), em seus estudos, coloca que foram encontradas diversas definições de 

surdocegueira com diferentes enfoques. Estudos que enfatizam aspectos das perdas sensoriais 

de audição e visão como condição principal para caracterizar a surdocegueira, outros se referem 
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a aspectos das consequências dessas perdas na aprendizagem, no desenvolvimento global e na 

comunicação do sujeito com surdocegueira. E outros ainda abordam a necessidade de se ter um 

cuidado especial às questões relativas à educação, máxima sofisticação. 

 

Desta forma, evidencia-se a importância da família nesse processo, uma vez que, a 

criança permanece por mais tempo com a família do que na instituição ou na escola. 

Ao se pensar em alfabetização para a criança surdocega, primeiramente é necessário 

“ampliar as noções convencionais sobre a leitura e escrita para poder incluir não 

somente as experiências de alfabetização que surgem, mas os diversos modos de 

alfabetizar”, ou seja, não adianta seguir o modelo básico de alfabetização porque este 

precisa ser adaptado a partir das necessidades de cada criança (MAIA, 2008. p.27). 

  

As famílias desempenham um papel importante na vida das crianças surdocegas. Porém, 

uma criança diferente de uma criança em desenvolvimento típico não sabe lidar com isso e, 

muitas vezes, a deixa sozinha sem prestar atenção. A rede de solidariedade nas relações 

interpessoais torna-se condição de resistência e sobrevivência. Por ser a família uma das 

principais redes de relacionamentos, ela passa a assumir a promessa de cuidado mútuo. Alguns 

exemplos podem ser dados para ilustrar como motivar as famílias a participarem do 

desenvolvimento de crianças surdas-cegas no processo de educação escolar: Motivar as 

crianças a estarem com os familiares enquanto têm acesso a textos impressos. Para expor a 

criança surda-cega à linguagem escrita, recomenda-se que todos os itens pessoais, embalagens 

de sua comida preferida, bem como livros, móveis e tudo o que a criança tocar em um dia, 

sejam marcados. Hoje em dia. Além da nomenclatura apresentada no sistema braille ou do tipo 

estendido, é necessário considerar que para crianças surdocegas que utilizam a LIBRAS 

(Língua Brasileira de Sinais) como forma de comunicação, os objetos e ações devem utilizar os 

signos nominais correspondentes, de acordo com o entendimento da criança, pesagem pode ser 

utilizado na posição da mão ou da mão, no nível de visão de crianças surdocegas com visão 

residual. 

 

INCLUSÃO, ACESSIBILIDADE E PERMANÊNCIA: DIREITOS DE ESTUDANTES 

SURDOS À EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

Hoje, o aumento do número de alunos surdos no ensino superior tornou-se um fato 

recorrente. O texto em questão abordará as conquistas e a evolução de universitários surdos, 

usuários da Língua Brasileira de Sinais (Libra) e seu estágio educacional. Devido a múltiplos 

fatores e à consolidação da educação inclusiva, também resolverá questões legais e judiciais 

que facilitam o ingresso desses públicos nas instituições de ensino superior (IES) do país. Estas 

considerações visam desmistificar as ações erradas contra os direitos sociais e individuais deste 

grupo. Essas ações erradas, como as ações afirmativas, devem almejar a existência universal da 

igualdade de oportunidades e justiça como uma sociedade fraterna, pluralista e inclusiva. Os 

maiores valores, no âmbito da educação. 

Nesses níveis de ensino, espera-se que os alunos surdos possam se comunicar e interagir 

em sua língua materna, Libra, por meio da presença de intérpretes profissionais (Libra / 

português), e sua formação deve ser realizada no sistema de ensino formal. Abandonar a visão 

clínica da surdez como linguagem, ideologia e diferença cultural no cotidiano do ensino e da 

educação superior significará reconhecer que tais pressupostos estão na base do processo 
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educacional e do desenvolvimento acadêmico. Para os profissionais que atuam nessa 

modalidade de ensino, superar as desigualdades que dificultam e / ou dificultam o ingresso 

desses públicos nas universidades sempre foi um desafio. Por fim, pode-se dizer que a surdez 

não torna o sujeito inferior, mas fornece pistas únicas sobre como ele se apropria da cultura 

humana e, em certa medida, entende o mundo por meio da experiência visual mediada por 

Libra. 

  

Retomar políticas públicas que considerem os aspectos aqui descritos, sobre a 

educação bilíngue para os surdos e a organização desta nas IES, constitui-se o foco 

deste estudo. Assim, analisar os obstáculos que impedem e/ou dificultam o acesso e a 

participação desse público na educação superior tem sido considerado como meio pelo 

qual a sociedade, em parceria com a comunidade surda, revisita seus direitos em prol 

do acesso à formação desse segmento populacional, nesta etapa de ensino (SECADI, 

2014, p. 4, 20). 

  

A busca de oportunidades para democratizar e garantir a permanência de alunos com 

deficiência no ensino superior, bem como a qualidade científica e social dessa formação, tem 

aparecido repetidamente nas políticas educacionais. 

  

Ao tecer considerações sobre a democratização da educação superior no Brasil, aponta 

que a qualidade deste nível de educação está comprometida por significados 

marcadamente operacionais e instrumentais, muito mais que sociais e voltados ao bem 

comum. É dever do Estado ofertá-la para todos com vistas à consolidação de sujeitos 

sociais, e “[...] não somente para parcela privilegiada da sociedade e para o 

fortalecimento do individualismo, [...] Quando não compreendida como bem público, 

a educação atende prioritariamente ao indivíduo e a seus interesses exclusivos” 

(SOBRINHO, 2010, p. 1225). 

 

Vale ressaltar que o tempo da educação é um tempo completo, permanente e contínuo, 

pois a formação de pessoas é um processo que nunca se completa. “A incompletude é a essência 

do homem, embora o discurso social tenda a impô-la à classe social de baixa renda, fazendo 

crer que os pobres são imperfeitos, em oposição à completude falsa e ilusória de indivíduos 

pertencentes às classes ricas e poderosas”. 

 

 

 

 

  

RECURSOS E ESTRATÉGIAS QUE DESENVOLVAM A AUTONOMIA, A 

COMUNICAÇÃO, A INTERAÇÃO E O INTELECTO DO ESTUDANTE 

SURDOCEGO. 

 

Além do brincar, existem diferentes estratégias para o desenvolvimento do aluno surdo-

cego, que visam estimular a socialização, o desenvolvimento da autonomia e independência e 

o desenvolvimento da educação. A diferença escolar é formada em sua própria tolerância. As 

diferenças dos alunos são reconhecidas na busca participativa no processo educacional. Novas 

práticas dependem de mudanças além da sala de aula e da escola. O ensino para todos deve ser 

pautado pela qualidade. A qualidade do ensino depende da iniciativa dos profissionais que 
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compõem a rede de ensino, bem como de pais e alunos amblíope, alunos surdos-mudos 

precisam fazer muitos contrastes entre os materiais para que possam perceber e compreender o 

ambiente. Embora o termo "surdocegueira" possa significar a completa falta de visão e audição, 

muitas crianças apresentam resíduos em ambas as direções, mas ainda têm dificuldade em 

processar as informações que chegam por essas vias e outros órgãos dos sentidos. Por outro 

lado, a luz solar pode ser usada, e lâmpadas incandescentes são recomendadas em sala de aula 

porque são muito eficazes para alunos com baixa visão. 

  

Para os estudantes que fazem uso da leitura labial para se comunicar, necessário que 

esse estudante, esteja sentado pelo menos a três metros de distância da principal fonte 

da atividade, ou seja, do professor, o que facilita o uso de resíduos visuais, caso 

possua. Quando o professor anda por toda a sala, isto se torna um desafio para os 

alunos com surdocegueira, pois eles não conseguem seguir as orientações, tanto 

visuais quanto auditivas do professor (FREITAS,1994, p.138). 

  

Também é importante evitar lugares que reflitam sobre esses alunos. Os alunos surdos-

cegos precisam da ajuda de um mediador para receber as informações corretamente. Algumas 

crianças sofrem de privação do canal auditivo e persistência visual. Elas podem ter problemas 

de equilíbrio, restrição de movimento e hipersensibilidade ou alergias. Existem alguns sistemas 

de mapeamento conceitual que sistematizam as habilidades esperadas no ensino e na 

aprendizagem, incluindo mapas organizados em formato web. 

Isso ajuda os professores na sala comum a organizar e planejar o desenvolvimento das 

habilidades dos alunos em diferentes situações de aprendizagem, por exemplo, ao preparar 

receitas culinárias. O tátil é um dos sentidos principais, utilizado como ferramenta de 

aprendizagem para surdos-cegos, pois a experiência tátil é essencial para desenvolver conceitos 

e facilitar o aprendizado. É necessária a adaptação de diversos livros didáticos encontrados pela 

própria escola, pois essas adaptações proporcionam a esses alunos o mesmo uso de materiais 

que seus colegas. 

Na educação inclusiva, ações como professores e reforço escolar continuam afetando a 

divisão entre educação especial e educação geral. Essa conexão se dá por meio da inserção dos 

serviços de educação profissional (AEE) no programa de política educacional (PPP) da escola. 

Os serviços de educação especial fazem parte do projeto, por isso a educação geral e a educação 

especial são consideradas conforme sua finalidade e vinculadas ao PPP na perspectiva da 

educação inclusiva. Quando pensamos no trabalho docente da escola para alunos surdos-cegos, 

precisamos adotar estratégias de ensino fáceis de entender e eficazes para desenvolver o ensino 

e a aprendizagem desses alunos, portanto, é necessário utilizar materiais de referência e recursos 

que prejudicam a visão. e ouvir. Portanto, é necessário compreender as diferentes estratégias 

do aluno e outros métodos de comunicação, desenvolvimento pedagógico e socialização. 

 

É preciso e ensinar o indivíduo com surdocegueira, para que saiba utilizar sua visão e 

audição residuais com informações sensoriais que desperte sua curiosidade. Por meio 

dos brinquedos e brincadeiras, é possível estimular a participação da criança com 

deficiência visual na vida familiar, na escola e na comunidade. Foi assim que, a partir 

das brincadeiras com as crianças e, mais ainda, verificando suas necessidades, 

comecei a adaptar brinquedos e descobrir materiais que facilitavam a aquisição de 

determinados conceitos e habilidades, que ajudavam a criança a conhecer seu próprio 

corpo, ter contato com os objetos do ambiente, que melhoravam sua eficiência visual, 

desenvolviam os sentidos e a ajudavam a aprender Braile. (SIAULYS, 2005, p. 11). 
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A escola será capaz de encontrar soluções para os desafios de uma nova estratégia para 

uma perspectiva inclusiva. Esta mudança deve ser empreendida coletivamente e decidida pela 

escola. Os professores e outros educadores escolares devem compreender a tolerância e o 

desenvolvimento dos alunos surdos-cegos e se preparar para o seu desenvolvimento, além de 

permitir que uma pessoa forneça informações à escola de maneira holística e coerente. Também 

é importante que o significado, exceto pela ausência de um significado a priori, mude na vida 

de um indivíduo, e o desenvolvimento cognitivo surja da experiência e dos relacionamentos 

interpessoais. A linguística e a psicologia usam a mesma terminologia para estudar a surdez, 

mas têm conotações bastante diferentes. 

 É importante também a noção que os significados, além dos sentidos que não existem 

a priori, modificam-se no decorrer da vida do indivíduo o desenvolvimento cognitivo irá surgir 

a partir das vivências e relações interpessoais. Os termos utilizados no estudo da surdez na 

linguística e na psicologia são iguais, porém há muita diferenciação em sua conotação. 

  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Garantir a admissão e aprendizagem, bem como a participação de todos os alunos na 

escola, contribui para a formação de uma nova cultura e compreensão das diferenças. Portanto, 

o artigo relata a importância de um bom ensino escolar e da organização administrativa para 

que sejam criados espaços exclusivos. Diante dos fatos analisados, concluímos que é necessário 

garantir a matrícula e aprendizagem de todos os alunos, bem como a participação de todos os 

alunos na escola, de forma a promover uma nova cultura e valorizar as diferenças. Sabendo-se 

que por falta de um sistema de comunicação adequado, a fase de desenvolvimento da linguagem 

pode ser mais demorada, por isso ações e estratégias devem ser tomadas para sistematizar a 

comunicação mais plena e os alunos se adaptarem melhor. 

A capacidade de aplicar recursos e estratégias de comunicação e aprendizagem 

acessíveis e contextuais para crianças surdas-cegas é crítica para o seu desenvolvimento. 

Especifica-se aqui porque a quantidade de profissionais formados não cobre todos os detalhes 

fornecidos aos sujeitos, e o entendimento de que a ausência dessas pessoas no espaço escolar 

também reflete a fragilidade do próprio sistema. Portanto, é compreensível que desempenhar o 

papel de guia de tradução seja considerado um trabalho importante, agradável e estimulante, e 

ao mesmo tempo proporciona aos surdos-cegos a oportunidade de restaurar suas possibilidades 

e papéis na sociedade. 

Para muitos surdocegos, receber o apoio de guias-intérpretes significa dizer que este terá 

a oportunidade de se comunicar com alguém que conheça seu modelo de comunicação. Por isso 

atuar neste campo profissional significa estabelecer uma relação de comunicação não apenas 

entre o indivíduo com o profissional, mas também deste indivíduo com o mundo que o cerca. 
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RESUMO 

No presente estudo pretende-se abordar o Bullying, e os prejuízos que ele causa para o 

desenvolvimento cognitivo e a dificuldade da aprendizagem, uma vez que, a faculdade mental 

do ser humano é de conhecer, compreender e aprender, capaz de reter informações vivenciadas 

e experiências vividas. Com o passar dos anos, concebe uma nova noção de autoimagem, 

autoestima, autoconceito, habilidades sociais relacionais e de formas de resolver conflitos. Há 

também um grande repertório de comportamentos necessários para a vida e para a auto 

preparação, os quais se tomam conhecimento com o passar dos anos e é partindo deste 

pressuposto que são aperfeiçoadas durante a vida inteira estas habilidades necessárias para a 

autorrealização. Tem como objetivo geral conceber um plano de intervenção/prevenção do 

bullying na escola O método de abordagem utilizado foi um procedimento técnico com a 

pesquisa bibliográfica, o que faremos através de levantamentos teóricos acerca do fenômeno, 

em livros, teses, artigos, revistas e na internet.                                                                                     Palavras 

chaves: Bullying. Desenvolvimento. Comportamentos. Conhecimento. 

 

ABSTRACT 

In this study we intend to address Bullying, and the damage it causes to cognitive development 

and learning difficulties, since human mental faculties are to know, understand and learn, able 

to retain experienced information and experiences lived. Over the years, he conceives a new 

notion of self-image, self-esteem, self-concept, social relational skills and ways of resolving 

conflicts. There is also a large repertoire of behaviors necessary for life and self-preparation, 

which become known over the years and based on this assumption these skills necessary for 

self-realization are perfected throughout their lives. 

Its general objective is to design a bullying intervention / prevention plan at school The 

approach used was a technical procedure with bibliographic research, which we will do through 

theoretical surveys about the phenomenon, in books, theses, articles, magazines and in Internet. 

Keywords: Bullying - development - behaviors - knowledge. 

  

INTRODUÇÃO 

  

  O presente artigo consiste nos estudos e pesquisa sobre Bullying encontradas, PORTAL 

DA EDUCAÇÃO, visa diferentes e variadas formas de consequências que fica evidente o que 

surge em maiores níveis é o estresse, o qual é responsável por 80% das doenças atuais, pois 

baixam a imunidade e são sentidos sintomas psicossomáticos diversificados e aumentados nos 

horários de ir à escola.  

Na maior parte dos casos a escolha de um determinado aluno para ser alvo, faz grande 

diferença de poder, aguçando o desequilíbrio da vítima, deixando ainda mais baixa sua 

autoestima, causando sequelas prejudiciais para uma vida toda. Problemas preocupantes tais 
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como: de transtornos psíquicos e/ou de comportamento e podem trazer irreversíveis perdas 

cognitiva, psicológica e social educacional. 

Os maiores índices de atendimento psicológicos são os de estresse, o qual é maior 

responsável pelo maior número de enfermidade no momento atual, pelo fato de diminuir a 

imunidade e diversificar os sintomas psicossomáticos que, geralmente, manifestam-se no 

momento ir à escola, alguns sintomas mais presentes dor de cabeça, de estômago, musculares, 

náuseas, tonturas, febre, perda ou ganho de apetite, entre outros.  

Os submetidos a serem vítimas são levados a torturantes e profundas intimidações 

deixando mais baixa autoestima, insegurança, ansiedade, angústia, vergonha e, baixo 

rendimento escolar, déficit de atenção, problemas psiquiátricos, principalmente medo, que 

causará mais problemas ficando em evidência aos olhos dos agressores. 

 Vítimas que não oferecerão resistência às agressões, dos bullies, terão maiores problemas com 

relações afetivas, sociais, de criatividade e liderança e sérios problemas em seu 

desenvolvimento afetivo tanto na família quanto nas relações sociais e do trabalho.  

O objetivo específico desta pesquisa é identificar os vários intervenientes do bullying; - 

Identificar os vários tipos de bullying no contexto escolar; - Conhecer a relação entre os tipos 

de bullying praticados e os seus intervenientes; - Identificar os principais locais onde ocorrem 

as agressões. 

  

A TEORIA DO BULLYING 

  

Mesmo sendo um fenômeno antigo é possível observar que atualmente o Bullying 

ganhou grande espaço e destaque na sociedade, através dos estudos que vem sendo realizados 

nas últimas décadas. 

  

Os estudos tiveram início na década de 1970 na Suécia e na Dinamarca. Na década de 

1980 a Noruega desenvolveu grande pesquisa sobre o tema, expandindo os estudos 

para inúmeros países europeus. [...] As iniciativas foram provocadas pelo o aumento 

do número de suicídios entre crianças e adolescentes, especialmente na Europa. Esse 

fato fez com que os pesquisadores buscassem suas principais causas, encontrando 

entre elas os maus tratos praticados por parte dos companheiros de escola (FANTE, 

2008, p. 35- 36). 

  

  A palavra bullying é de origem inglesa como define Ferreira e Tavares (2009) 

“Bullying, palavra de origem inglesa que tem como raiz o termo Bull, é um termo utilizado 

para designar pessoa cruel, intimidadora e/ou agressiva”. O bullying caracteriza-se pelas 

agressões físicas e verbais cometidas por um ou mais indivíduo de forma repetitiva, intencional 

e sem motivação, com utilização de ataques como uso de apelidos, tapas, pontapés, entre outros. 

  

As formas de maus tratos são: físico (bater, chutar, beliscar); verbal (apelidar, xingar, 

zoar); moral (difamar, caluniar, discriminar); sexual (abusar, assediar, insinuar); 

psicológico (intimidar, ameaçar, perseguir) (FANTE, 2008, p. 63). 

  

  É oportuno Alencar que muitas vítimas do Bunllying, depois de sofrem uma carga muito 

expressiva de violências psicológicas e moral, muitos acabam reproduzindo se transformando 

de vítimas a indivíduos violentos, fazendo novas vítimas, ou ficam submisso ao sofrimento, 
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com medo, e volta-se a ficar em constante tribulação com dificuldades de relacionar-se 

socialmente. 

As causas que levam o Bullying escolar são fatos ordinários ocorrem com indivíduos 

que são “diferentes” dos outros alunos, aparência física, modos de portar socialmente, 

indivíduos sensibilidade diferenciadas. 

 

Nesta perspectiva, o comportamento agressivo de várias crianças no ambiente escolar 

pode ser uma resposta a comportamentos agressivos que sofrem dos pais ou de 

qualquer ambiente em que convivem continuamente, demonstrando apenas que 

sofreram as influências das agressões sofridas e que aprenderam a se defender 

observando o tratamento de outros. (FERREIRA e TAVARES, 2009, p. 191). 

  

  É notável que as violências sofridas em ambiente escolar por alunos vitimados por 

consequência do Bullying são diversas, portanto, salientam-se algumas: A falta de estímulo e 

comprometimento com a aula, não participam, fica em estado de inércia por medo de ser 

ridicularizado pelos bullies (quem pratica o Bullying), o medo de participar das aulas e tirar 

dúvidas, consequentemente acaba prejudicando a sua aprendizagem, na sala de aula. 

  

 NO AMBIENTE ESCOLAR 

  

  Os autores do bullying, segundo as pesquisas da Abrapia (2005), independem do sexo 

e da faixa etária. Os meninos estão mais envolvidos com o bullying, tanto como autores quanto 

como alvos. Já entre as meninas, a frequência de bullying é menor, se caracterizando como 

prática de exclusão ou difamação entre elas. Os autores deste tipo de comportamento são 

normalmente indivíduos que têm pouca empatia, não se sentem queridos e pertencem a famílias 

desestruturadas, nas quais há pouco relacionamento afetivo entre seus membros. Seus pais 

exercem uma supervisão passiva sobre eles, toleram e oferecem como modelo para solucionar 

conflitos o comportamento agressivo ou explosivo. 

Interpreta-se indivíduos  que praticam o Bullying na idade escolar ´é muito provável que 

acabam sendo adultos violentos com comportamentos antissociais, com maiores probabilidades 

de vir a adotar atitudes delinquentes ou criminosas. 

  Os autores de Bullying também podem estar presentes na relação familiares de pais e 

filhos, professor e aluno. Sendo adultos que ridicularizam, ofendem, expõe as dificuldades 

perante o grupo, excluem, fazem chantagens, colocam apelidos preconceituosos e têm a 

intenção de mostrar sua superioridade e poder, usando frequentemente este comportamento. 

   

As causas do bullying podem ser macroestruturais, começando pela sociedade muito 

complexa, com os seus diversos fenômenos como a globalização, consumismo e o 

aumento da desigualdade econômica. Todos esses aspectos produzem o aumento da 

agressividade, assim como a pressão da mídia sobre as crianças e adolescentes, que 

oferece exemplos de vida restritos à aparência, caracterizando a perda dos valores 

humanos e morais; pois para o autor, no passado estes valores serviam de agregadores 

da sociedade e que agora estão perdendo seu valor (CONSTANTINI, 2006, p.65). 

   

Outro fator, levantado por Costantini, (2006), é a desestruturação das relações familiares 

que passam por sérias mudanças, entre elas estão os pais que trabalham e a criança que fica 

sozinha. A cultura recebida pelo indivíduo ao longo de sua vida influencia e é um elemento 
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definidor frente à manifestação do bullying, pois propiciam certos bloqueios contextuais, que 

aparecem dependendo das especificações. Exemplo claro está na cultura que exige dos meninos 

um comportamento “durão”. 

O autor apresenta e classifica os discursos culturais que podem provocar esses 

bloqueios, ajudando no surgimento do bullying: Culturas patriarcais: incentivando os meninos 

a mostrarem sua força física e sua personalidade mais dura, sentindo-se desconfortável com 

afeto e proximidade; Culturas individualistas: foco nas necessidades pessoais, não apresentando 

vínculo maior com familiares. 

Culturas racistas: associados a problemas de desconfiança entre as raças, gerando uma 

falsa ideia de superioridade de um grupo em relação ao outro. E a Cultura capitalista: dando 

mais valor ao material e à competição, dicotomizando as pessoas como vencedoras e 

perdedoras, dando importância à vitória e a hierarquia; Cultura esta que afasta as famílias, que 

torna impossível um maior tempo para as conversas, para a convivência e principalmente, para 

a tolerância. 

Que acaba por trazer todos os outros tipos de sociedade à tona, pois se evidencia pela 

falta de tempo, pelo individualismo, pelo ter e não o ser, gerando o preconceito e o racismo. 

Outro fator, que pode ser entendido como causa de bullying nas escolas, é a competição entre 

os alunos. Motivado pelas culturas capitalistas e, às vezes, pelos professores que, 

involuntariamente, reforçam essas atividades como elemento motivador para seduzir as 

crianças a um desempenho. 

O professor, na extensão de suas aulas, emana de modo considerável comentários 

competitivos. O que a maioria dos educadores não tomaram conhecimento é que apesar da 

competição ser considerada um desencadeador de entusiasmo em uma atividade cansativa, 

também executa uma séria implicação, primeiro porque só há um vencedor, isso faz com que 

os demais se frustrem. Ocasionando uma mentalidade de impotência, modificando alunos que 

voltam somente para si mesmos, alunos que não tem mais o senso de coletividade, de 

compartilhar e cooperativismo com os outros; havendo um aumento de conflitos; e crescendo 

significativamente o desinteresse por atividades não competitivas; os colegas de turma passam 

a serem vistos como adversários competidores, sendo assim, não existem vínculos entre os 

mesmos. 

Dessa forma, a competição só pode agravar o bullying em sala de aula. Enquanto uns 

se sentem superiores, outros acreditam que são perdedores, o que facilita a ocorrência de 

bullying entre os discentes. 

  

Os envolvidos nas situações de bullying sofrem consequências, características do 

papel que assumem no ato: Para os alvos: as crianças que sofrem bullying, 

dependendo de suas características individuais e de suas relações com os meios em 

que vivem, em especial, as famílias, poderão não superar parcial ou totalmente os 

traumas sofridos na escola (ABRAPIA, 2005.p.12). 

  

  

Desenvolvendo sentimentos negativos, especialmente baixa autoestima, tornando-se 

adultos com sérios problemas de relacionamento e assumindo um comportamento agressivo. 

Mais tarde poderão vir a sofrer ou praticar o bullying no trabalho (workplace bullying) e em 

casos extremos alguns deles poderão tentar ou cometer suicídio. 
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  Para aqueles que praticam Bullying com os colegas, será um forte candidato a levar para 

vida adulta o mesmo comportamento anti social, apresentando uma conduta agressiva no seio 

familiar (violência doméstica), até no local de trabalho, envolvo vê-se em atos de delinquente 

ou criminoso. 

Os indivíduos que sofrem bullying têm dificuldade de se adaptar no trabalho, 

demonstram insegurança em determinado lugar que envolvam competitividade entre os 

indivíduos, dificultando a relação social. 

 Na fase da adolescência, os sujeitos que foram originadores de Bullying, expressão atitudes 

comportamentais ousadas e perigosas, como: dirigir sem devida segurança, sem cinto de 

segurança, alcoolizado e alta velocidade... buscam envolvimento com drogas, alcoolismo etc. 

A despeito de não possuir dados concretos em sua pesquisa, algumas ações violentas 

apresentadas regularmente podem ser consequência do Bullying, brigas decorrentes em casa, 

provocadas por adultos, no ambiente de trabalho ou em outros lugares que demonstrem 

superioridade e arrogância, vontade de estar acima de tudo e de todos, como: não tem paciência 

de esperar, não param no sinal de pedestre, furar fila, etc. 

  

  O CONCEITO E SUAS CONSEQUÊNCIA NO APRENDIZADO. 

  

Com a Constituição de 1988, a educação ganhou destaque, sendo garantida a matrícula 

de todas as crianças que possuem idade entre 04 e 17 anos. Essa ampliação da oferta da 

educação a todas as crianças trouxe à tona problemas que antes não eram percebidos. 

O bullying é um desses problemas que surgiram atualmente nas instituições escolares e 

se revelam situações em que o professor não sabe como lidar por falta de conhecimento sobre 

o assunto. Muito tem se falado de bullying, mas poucas pessoas o conhecem de fato, “A palavra 

é de origem Inglesa e sem tradução para o Brasil [...] Se recorrermos ao dicionário, 

encontraremos as seguintes traduções para a palavra bullying: indivíduo valentão, tirano, 

mandão, brigão”. Atitudes como essas relatadas por Silva (2010) eram consideradas comuns há 

pouco tempo atrás. 

  

Bullying corresponde a um conjunto de atitudes de violência física e/ ou psicológica, 

de caráter intencional e repetitivo, praticado por um bullying contra uma ou mais 

vítimas que se encontram impossibilitadas de se defender (SILVA, 2010 p.21). 

  

Às vezes adolescentes que experienciam algum tipo de agressão doméstica (Bullying) 

acabam agindo do mesmo modo na escola ou em sociedade. 

  

Assim sendo por definição universal, bullying é um conjunto de atitudes agressivas, 

intencionais e repetidas que ocorrem sem motivação evidente, adotado por um ou mais 

alunos contra outro(s), causando dor, angustia, sofrimento, Insultos, intimidações, 

apelidos cruéis, gozações que magoam profundamente, acusações injustas, atuações 

de grupos que utilizam, ridicularizam e infernizam a vida de outros alunos, levando-o 

a exclusão, além de danos físicos, morais e materiais, são algumas manifestações do 

comportamento bullying (FANTE, 2005, p. 28-29).  

  

Atualmente alguns tipos de brincadeiras, piadas, ou deboche, facilmente podem ser 

entendidos como um tipo de intimidação com o intuito de atingir o mais fraco e aumento trazê-

los com constantes expressões de recriminações, ocasionando assim um desalento para o 
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mesmo. Além do mais, jovem que sofrem Bullying torna-se adolescentes introvertidos, tímidos, 

densos, afastando dos demais colegas da sala de aula, receoso para qualquer tipo de 

relacionamento tenta esconder o problema ao professor ou pais, isso ocorre por ser 

continuamente abordado pelo agressor, com vergonha e medo a única opção é sofrer calado 

sem saber reagir diante desse tipo de situação. 

O Bullying na maioria das vezes é uma reação involuntária de sentimentos de ciúme, 

raiva, inveja, sentimentos este que o agressor não sabe administrar de maneira aceitável, 

qualquer indivíduo em idade escolar ou não está sujeito a este tipo de agressão, relata BEANE 

em seu livro um depoimento de uma mãe cuja filha foi vítima de bullying apesar da mesma ser 

considerada bonita e simpática. 

  

Como em uma tragédia grega o bullying é constituído por personagens e enredos e 

deve ser identificado e combatido mudando o rumo da história, para isso precisamos 

distinguir e classificar seus agressores, as crianças e adolescentes podem ser 

identificados como vítimas, agressores ou testemunhas de acordo com sua atitude 

diante de situações de bullying. Não há evidências que permitam prever qual papel 

adotará cada aluno, uma vez que pode ser alterado de acordo com as circunstâncias. 

(LOPES NETO, 2005, p.3) 

  

As atitudes de criança ou adolescente pode diversificar, pois, quem é vítima pode tornar-

se agressora dependendo do momento. O comportamento familiar pode de a mesma forma 

influenciar nas atitudes das crianças no ambiente escolar. As vítimas são jovens que apresentam 

alguma marca que os diferenciam de outros alunos, geralmente são pessoas de natureza 

reservada e tímidas, que expõem pouca aptidão há socialização, regularmente são fisicamente 

frágeis, com tudo, não conseguem se defender dos ataques. 

 

Felipe (1999; apud Leite, 1999) cita como causa, os meios familiares violentos, que 

propiciam a agressividade juvenil. Destaca a influência da televisão nas crianças e 

adolescentes, que muitas vezes copiam os modelos agressivos emitidos. Ressalta 

também a falta de relações humanas nas escolas, devido ao número elevado de alunos 

e o desinteresse dos pais pela vida escolar de seus filhos. 

  

Existem outros tipos de vítima, que são denominadas vítimas provocadoras, são essas 

capazes de despertar reações agressivas de seus colegas, entretanto essas vítimas não 

conseguem se defender de tais agressões. 

  

As vítimas mais típicas são crianças que tem dificuldade em socializarem-se, 

geralmente crianças ou adolescentes tímidas ou reservadas, normalmente são frágeis 

fisicamente ou apresentam alguma característica que chama a atenção dos demais 

alunos como ser gordinho ou magro, baixo ou alto demais, tem algum tipo de 

deficiência, possuem sardas ou alguma mancha na pele que chame a atenção tem 

orelhas ou nariz grandes ou pequenos demais usam óculos usam roupas fora de moda 

são de alguma raça, religião, opção sexual ou condição social diferente das demais e 

estas vítimas, por geralmente serem tímidas não conseguem se defender dos 

comportamentos provocativos e agressivos dirigidos a elas. (SILVA, 2010, p. 38) 

  

Caso seus filhos apresentem essa atitude, os pais ou responsáveis devem estar atentos aos 

indicadores: 

Ele é o alvo de Bullying. 

Mostre falta de vontade de ir à escola. 
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Sentiu-se mal ao sair de casa. 

Pedido de mudança de escola. 

Mostre medo de ir ou sair da escola. 

Sempre peça para ser levado à escola. 

Frequentemente, muda a rota entre casa e escola. 

Demonstrar baixo desempenho acadêmico. 

Depois de voltar da escola muitas vezes, minhas roupas ou livros estão rasgados. 

Frequentemente, volta para casa com ferimentos inexplicáveis; Ser uma pessoa fechada é 

desapegado. 

Parece dolorido, ansioso e deprimido. 

Mostra baixa autoestima. Muitas vezes tenho pesadelos e até grito "ajude" ou "deixe-me" 

enquanto durmo. 

"Perder", repetidas vezes, seus pertences, seu dinheiro. 

Pedir sempre mais dinheiro ou começar a tirar dinheiro da família. 

Evitar falar sobre o que está acontecendo, ou dar desculpas pouco convincentes para tudo. 

Tentar ou cometer suicídio. 

  

O bullying escolar é um problema social muito sério, há alguns alunos que não têm o 

respeito devido, originando tipos de situação rudes e ofensivos dentro da escola.  Pegando 

inesperadamente o professor de surpresa, muitas vezes o educador fica sem ação em frente de 

tamanha hostilidade. Para que se amenize este tipo de situação dentro da escola é interessante 

promover trabalhos sobre temas transversais sobre o assunto, conscientizando assim os 

vitimados e causadores. 

Portanto os professores devem sempre estar atentos para os comportamentos dos 

educandos. A escola desempenha um papel de fundamental importância no desenvolvimento 

social das crianças e adolescentes, por isso tem que estar sempre adequando suas metodologias 

de ensino para melhor aprendizado, organização e segurança para todo corpo discente e 

docente. 

              

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O bullying é tão antigo e tão pouco conhecido, tão atual e ao mesmo tempo tão 

confundido que parece até ser um problema alheio às nossas escolas, aos nossos alunos, à 

sociedade, O estudo do tema Bullying necessariamente nos desferi a uma aproximação da 

concepção do termo que alavanca um sincero incômodo à sociedade: violência, enquanto ato 

antissocial, humilhação, agressões, intimidações, ameaças, provocações calúnias (injúria e 

difamação), privações exclusão ou isolamento, excesso de críticas sem justificativas... O estudo 

possibilitará que a comunidade escolar possa  identificar as manifestações de Bullying, seus 

motivos e consequências entre os estudantes, implementando medidas para a atuação e 

intervenção dos docentes e demais funcionários  que lidam cotidianamente com os alunos.   

O professor tem um papel primordial   na escola para avaliar e mediar seu aluno quando algo 

não está bem, motivando para ele estude em um ambiente seguro, onde as diferenças são 

compreendidas e respeitadas por todos. Estudiosos da educação supõem que o Bullying é um 

fator que favorece a dificuldade da aprendizagem dos estudantes, por isso enfatizam a hipótese 
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que todo profissional da educação deve estar preparado e orientado para atuar como mediador 

e agentes da aprendizagens, que valorizem o educando como ele é, sua essência no seu 

empírico, sem distinguir as diferenças, promovendo debates e reflexões sobre o respeito ao 

próximo, respeitando suas características pessoais e culturais. 
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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo geral avaliar a importância da educação emocional no contexto 

da educação, partindo-se das seguintes pressupostos: será que a o trabalho emocional dentro da 

educação pode ter relevância na contribuição e na atuação no ensino-aprendizagem, 

beneficiando o autocontrole entre aspectos intelectuais racionais e emocionais do docente e do 

discente? Se porventura for positivo, quais os procedimentos que podem ser apontados para que 

a Educação Emocional se torne realidade nas escolas? A finalidade é bem peculiar, o 

desenvolvimento da Inteligência Emocional do docente; indicar alternativas para uma visão 

pluralista da inteligência humana e de atividades voltadas para educação emocional; 

desenvolver e ampliar sua autoconsciência. 

Palavras-chave: Inteligência Emocional; mediador; Ensino. 

  

ABSTRACT  

This article aims to evaluate the importance of emotional education in the context of education, 

based on the following assumptions: is it that emotional work within education can have 

relevance in the contribution and performance in teaching-learning, benefiting self-control 

between aspects rational and emotional intellectual property of the teacher and the student? If 

it is positive, what procedures can be pointed out for Emotional Education to become true in 

schools? The purpose is very peculiar, the development of the Emotional Intelligence of the 

teacher; indicate alternatives for a pluralist view of human intelligence and activities aimed at 

emotional education; develop and expand your self-awareness. 

Keywords: Emotional Intelligence; Educator; Teaching. 

  

 INTRODUÇÃO 

  

Educar exige uma atuação específica do conhecimento sobre a temática que é abordada, 

sendo assim o professor é o mediador da aquisição do o ensino e aprendizagem para seus 

educandos. No entanto, além dos conhecimentos acadêmicos, os docentes precisam aprender a 

lidar com as suas emoções, com as emoções de seus educandos e com o corpo docente da 

unidade escolar e tudo que nela está inserido. Com uma compostura e equilíbrio pessoal estável 

e uma saúde intelectual adequada, o educador tem mais possibilidades de produzir as aulas que 

sejam proveitosas e agradáveis lidando com sabedoria situações conflituosas. 

  

Afinal, os conflitos ocorrem quando a dissimetria pessoal e o social não são alcançados 

e, para isso, é preciso desenvolver a inteligência emocional, ou seja, capacidade de levar os 

indivíduos a uma evolução profissional satisfatória, como também às relações pessoais mais 

realizadas e uma vida mais feliz. 
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 Inteligência emocional nada mais é, que uma vida emocionalmente planejada e 

almejada pelas pessoas, que aspiram maior solidez e compreensão para defrontar com seus 

sentimentos, e com as emoções das outras pessoas, podendo ser aplicada na vida pessoal de 

cada ser humano como também no âmbito profissional. As qualidades e aspectos individuais 

que determinam o sujeito transcender na sua carreira, por isso é fundamental a busca incessante 

de um ponto de equilíbrio no qual que não haja extinção da pessoa diante dos fatos, mas 

também, que estes, não desestabilizam com facilidade. 

 Tem como objetivo geral avaliar a importância da educação emocional no contexto da 

educação, partindo-se dos seguintes pressupostos: será que a Educação Emocional pode 

contribuir no processo de ensino aprendizagem, favorecendo o equilíbrio entre aspectos 

cognitivos racionais e emocionais do docente e discente? Na hipótese que seja positivo, que 

caminhos devem ser percorridos e que procedimentos podem ser apontados para que a 

Educação Emocional se torne realidade nas escolas? Seus objetivos específicos são; identificar 

o desenvolvimento da Inteligência Emocional do docente; possibilitar uma visão mais ampla 

da inteligência humana e de ações direcionada para educação emocional; desenvolver e 

amplificar sua autoconsciência individual. 

                                                                         

 INTELIGÊNCIA EMOCIONAL 

  

 Inteligência emocional não é algo que se conquista no passe de mágica. Podemos 

categorizar a inteligência emocional como “a capacidade de identificar” os nossos próprios 

sentimentos e os dos outros. O que é inteligência emocional afinal? A inteligência emocional é 

o momento que nos deparamos, e nos damos conta do “meu” próprio “eu”, quando tomo 

consciência de minhas emoções sendo elas, positivas ou negativas, buscando refletir as atitudes 

emocionais lançadas para as ações. Aí que faz valer o autoconhecimento sobre sentimentos e 

as atitudes, contendo em si o autocontrole e o controle referente ao outro, ou seja, o momento 

que me defino inteligente, tal inteligência tem que conduzir às emoções para repercutir nas 

ações, motivando assim, bons relacionamentos pessoal e profissional. 

 Mesmo com todo o preparo durante a formação e os anos de experiência, o docente 

pode deparar com situações a qual, possa não estar preparado. A inteligência emocional surge 

diante de um panorama para atuar como um porto seguro, para o professor analisar com 

sabedoria acontecimentos em seu entorno.  

 Primordialmente no ambiente educacional a inteligência emocional é um aspecto 

significativo, ainda mais, nesse momento atual que estamos vivenciando com a pandemia do 

COVID 19, requer muito equilíbrio, pois é através da educação que a sociedade em geral está 

sendo impactada. 

Portanto, é importante ter atenção como as atitudes e as emoções, como estão sendo 

expostas nas salas de aulas, e como as aulas estão sendo administradas, testando e comprovando 

que o ensino aprendizagem está sendo satisfatório para com todos o educando, e que o conteúdo 

explanado em sala de aula está atingindo o aprendizado de todos. 

 

É pertinente que cada ser humano conheça as suas virtudes e limitações para que assim 

aprenda a enfrentar situações adversas, afinal “as pessoas mais seguras acerca de seus 

próprios sentimentos são melhores pilotos de suas vidas, tendo uma consciência maior 
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de como se sentem em relação a decisões pessoais, desde com quem se casar a que 

emprego aceitar” (GOLEMAN, 2011, p. 73).   

  

As emoções são moldadas e adaptativas porque manipulam e conduz para compor novas 

experiências, sejam elas positivas ou negativas. Assim, a evolução pessoal sempre está em 

constante dinamismo que demanda uma reflexão íntima de dedicação, respeito e abertura para 

novas oportunidades. 

  

 A IMPORTÂNCIA DA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL DO EDUCADOR 

  

Subsiste uma enorme lacuna na educação emocional dos atuais educandos, definida 

como: “deficiência emocional” aquela que traz uma irregularidade nas emoções, pico de 

alegrias e ao mesmo tempo humor descontrolado. Pesquisas recentes afirmam que os alunos 

apresentam déficits de aptidões emocionais. Chegou-se à conclusão de que crianças e 

adolescentes, mesmo possuindo um bom potencial intelectual, não rendem na escola. 

 Está havendo uma queda bastante marcante em níveis de rendimentos escolares, não 

por dificuldade no ensino e aprendizagem, e sim por falta de ser trabalhada a competência 

emocional do modo positivo, tais competências estão se manifestando através de: aluno 

envolver-se em confusão constantes, mentir, trapacear, confronto, não tem limites, desrespeitar 

as pessoas, destrói pertences dos outros, desobedecem a regras na escola e em casa, provocar 

demais e não demonstrar nenhum controle emocional. 

  

Temos que aceitar a existência do analfabetismo emocional e desenvolver 

procedimentos, na escola e nas famílias, para que este quadro possa ser revertido. 

Diante de tal realidade, os professores precisam preparar-se teoricamente e 

emocionalmente. Caso contrário, não conseguirão atingir seus objetivos e poderão até 

adoecer. É no dia- a- dia das salas de aula é que é possível perceber a carência de 

maturidade emocional dos professores. Os professores estão adoecendo (GADOTTI, 

2005, p. 231).   

  

 A educação atual está deixando de lado os fatores emocionais com enorme relevância, 

no entanto consistem em concepções que reconhecem os aspectos emocionais da inteligência. 

A   inteligência emocional traduz o maior equilíbrio para as pessoas serem bem sucedidas 

intelectualmente quanto emocionalmente. Não somente somos comandados pela razão para 

influenciar nossas ações, mas também a emoção é um aliado fiel e responsável pelas soluções 

tomadas a exerce poder sobre as pessoas. O professor é o mediador que tem como objetivo 

acreditar no seu papel transformador e na inovação das capacidades que o aluno apresenta. 

 O educador deve ter consciência do valor que a autoajuda emocional traz 

aprimoramento para a sua atuação profissional e na realização pessoal. Atualmente a busca por 

profissionais está cada vez mais exigente profissionais que sejam bem preparados 

emocionalmente e qualificados na área pretendida e com equilíbrio para exercer suas funções. 

A linha de inteligência emocional é: controle emocional, auto motivação, 

autoconhecimento emocional (conhecer-se a si mesmo), reconhecer emoções nos outros e 

habilidade em relacionamentos interpessoais (trabalhar em equipe). As pessoas que contem suas 

emoções conseguem ser bem-sucedidas na vida. Podemos citar como exemplo, duas pessoas 

que fazem uma prova em um concurso. 



 Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 127 

  

Não basta ter estudado para passar no concurso, é preciso controlar suas emoções, seu 

nervosismo, para conseguir um bom resultado na prova. É preciso “educar” as 

emoções. Para que o aluno desenvolva sua inteligência emocional é necessário que o 

professor desenvolva sua própria inteligência emocional. A partir daí, surge a aula 

emocionalmente inteligente. Emoções equilibradas transformam-se em atitudes 

(GARDNER, 1995, p. 211). 

. 

 Um princípio básico para o desenvolvimento da inteligência emocional na classe 

escolar é a respectiva comoção pelos sentimentos alheios. Instruir os alunos a reconhecer e 

aceitar suas emoções para um aprimoramento pode ajudá-los a serem responsáveis por suas 

próprias especificidades emocionais. É fundamental conhecer e entender os alunos, sem que 

haja rótulo. 

 O educador que tem sua inteligência emocional bem trabalhada sabe perceber o aluno 

como um ser pensante, com sentimentos, constituindo uma empatia essencial de confiança entre 

ambos, facilitando o desenvolvimento educacional emocional como um todo. Quando o 

professor consegue reconhecer as emoções do educando, tem seu trabalho facilitado, e bem-

sucedido. Para ensinar, antes, é necessário aprender. 

 O ser humano é complexo carregado de sentimentos resolvidos e outros a serem 

trabalhados. Para que uma pessoa possa desenvolver-se integralmente é preciso a busca 

incessante do equilíbrio perpassando por todas as áreas do conhecimento pessoal, saúde do 

corpo, equilíbrio da mente, domínio das emoções. 

  

O PAPEL DO PROFESSOR NO DESENVOLVIMENTO DA INTELIGÊNCIA 

EMOCIONAL.  

  

Além do treinamento do professor, a alfabetização emocional amplia nossa visão acerca 

do que é a escola, explicitando-a como um agente da sociedade encarregado de constatar se as 

crianças estão obtendo os ensinamentos essenciais para a vida. (GOLEMAN, 2002 p. 294). 

 O profissional da educação tem como perspectiva a prática do ensino e aprendizagem 

a prática do conteúdo predeterminado. Nela está inserida a formação enquanto indivíduo e isto 

implica aspectos afetivos e cognitivos, exigindo diversificação no modo de se portar diante das 

necessidades escolares e sociais. 

Aprender quais são as emoções que podem apresentar nas pessoas é válido para que ao 

identificá-las, previamente se planeje alguma forma de proceder. Pedreira (1998) destaca a 

existência de cinco emoções consideradas básicas, que são elas: o medo, a raiva, a tristeza, a 

alegria e o afeto, estas se manifestam de forma independente e são encarregadas por 

desencadear novos aspectos emocionais. 

 No ambiente escolar demonstram-se variantes sentimentos, emoções e atitudes que um 

indivíduo possa expressar e se submeter, levando em consideração a quantidade de tempo nesse 

ambiente. É exatamente neste determinado ambiente que se expande a possibilidade da 

educação emocional. Sentimento como amor, alegria deve ser valorizado e incentivado. 

Existirão as "emoções negativas" como: raiva, medo e tristeza, frustrações. 

  

Quando o professor está apto a trabalhar nestas áreas, auxiliará seu aluno a 

conscientizar-se de suas emoções. Para isso precisa ser intuitivo, quem não desenvolve 
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a intuição pode estar preparado para educar robôs, mas não seres humanos, qualquer 

um pode zangar-se. Isso é fácil. Mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, 

na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa não é fácil (CURY, 2007, p. 58). 

  

 A sociedade recente está embebida em grandes dificuldades de relacionamento social 

devido à falta de administração emocional.  Não esquecendo as limitações, sentimentos e 

profissionalismo do educador, sua sensibilidade de ensino torna-se mais agradável e acolhedora 

possibilitando um ambiente onde todos querem ficar e aprender.  Com tudo poderá 

desempenhar suas atribuições de suavidade e sucesso. 

 Ser educador ou educadora é admirável, para não falar que é algo extraordinário 

‘construir cabeças’ que podem evoluir e contribuir para o bem ou para o mal. Ser educador é 

ser transformador de  vidas, é impactar de forma que os ensinamentos sejam absorvidos pelos 

educandos efetivando conhecimentos tanto em suas vidas quanto na vida das pessoas com quem 

se relacionam  traçando um fio condutor que reflete na sociedade como um todo. 

  

Portanto, a atribuição do professor circunda abrangentes expectativas que os alunos 

carregam, por meio das suas técnicas de ensino, receberem as informações essenciais e originar 

em conhecimento, e também produzir aulas que sejam agradáveis e dinâmicas, dessa forma o 

professor mantém a atenção dos estudantes por mais tempo, e consegue sanar dificuldades que 

surgirem durante o processo de ensino aprendizagem. 

                        

Para que um docente tenha domínio da turma, além dos conhecimentos técnicos é 

pertinente que ele faça uso da inteligência emocional. “A inteligência emocional 

abarca qualidades como a compreensão das próprias emoções e a capacidade de nos 

pôrmos no lugar de outras pessoas e a capacidade de controlarmos as emoções de 

forma a melhorar a qualidade de vida” (MÁRTIN; BOECK, 2002, p. 17). 

  

Buscando entender como os alunos se sentem, mas, controlando as suas próprias 

emoções para que estas não venham prejudicar o processo de ensino e, também, mediando os 

discentes nessa aquisição de domínio emocional. Detectando quais são as emoções que podem 

se manifestar nas pessoas é de grande valia, para nos preservar mantermos alguma forma de 

agir. 

Em nossa natureza humana há e cinco emoções existentes considerada básica, o medo, 

a raiva, a tristeza, a alegria e o afeto, estas se manifestam de forma independente e são 

encarregadas por desencadear novos aspectos emocionais. 

 O medo é despertado por episódios causados pelos processos ambientais ou por outra 

pessoa, ou seja, o medo tem o poder de se manifestar de forma ameaçadora gerando 

interpretações e incertezas ou falta de controle ocorre, geralmente resultando numa resposta de 

fuga do indivíduo. 

  

O medo moderado de certa maneira é algo positivo, pois ele representa um alerta e faz 

com que a pessoa se prepare com mais vigor para certas situações. É preciso 

transformar as condições adversas em dispositivos para a construção de novas e 

diferentes maneiras de abordagem do trabalho (BARROS et al., 2007, p. 109). 

  

Já a raiva é uma emoção causada de maneira impulsiva, se não for controlada pode 

causar danos negativos na vida de um indivíduo. 
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 Um Professor atento, por sua vez, pode perceber quando o aluno está condição de raiva 

precisando intervir e entendendo esse aluno para incentivá-lo a sanar o problema de uma forma 

construtiva. A tristeza pode abater tanto os alunos como os professores, por variados motivos, 

sejam eles agregado na vida acadêmica ou, na vida individual de cada um, para isso é preciso 

lidar com tal emoção, administrando corretamente para que o indivíduo não venha se prejudicar 

no seu cotidiano. 

Visto isso, destacam a importância da coletividade entre professores, a troca de 

experiências, percebendo assim, em colegas de trabalho suas individualidades, impotências, 

sensações de cansaço e solidão. 

  

Ao conversarem e compartilharem ideias e sentimentos, os professores poderão 

ganhar força e encontrar novos caminhos. Entretanto, quando o docente no exercício 

da sua função perceber alunos indiferentes, é preciso investigar as causas e encontrar 

soluções, pois a apatia em estudantes inviabiliza o trabalho do professor, pois não há 

aprendizado se não houver interesse (MENEZES, 2010, p.75). 

  

 No entanto, abrangência do educador com os educandos ocupa-se relações que deveria 

receber uma atenção diferenciada por toda unidade escolar com o intuito de amenizar ou 

solucionar problemas estabelecendo alguma forma de ajuda para uma possível solução tangível  

no progresso da educação. 

Na abordagem da quarta emoção básica, a alegria, os autores Casanova, Sequeira e 

Matos e Silva (2009) se referem a ela como uma das emoções que integra a paixão, o amor, o 

bom humor, a amizade e a felicidade. Para esses autores, a alegria é uma das emoções que as 

pessoas mais procuram, pois ela ajuda na superação de dificuldades e de outros sentimentos 

como ódio, rancor, ciúmes. 

 Um educador que tem por hábito considerar a inteligência emocional em sua profissão, 

por naturalidade acaba deixando conduz suas aulas com alegria dinamismo, repassando aos 

alunos conteúdos que tragam a eles prazer de estar em sala de aula, não só realizando 

aprendizado a matéria, mas também que eles possam desfrutar de bons momentos em grupo e 

assim seja construído um ambiente harmonioso.                               

                                                                                                                   

Há, também, a ressalva de que tais emoções podem ser desencadeadas em todos os 

alunos de uma só vez em determinadas circunstâncias ou em apenas um ou poucos 

discentes. Logo, para que um professor tenha autoridade ao ministrar uma disciplina 

ele precisa dominar a si próprio, tendo disponibilidade e constância, passando 

segurança para o aluno e valorizando-o (ALEXANDROFF, 2012, p.64). 

  

Em vista disso, se faz necessário identificar os tipos de emoções e como elas podem 

afetar a rotina escolar e, estabelecer as melhores formas de agir diante das situações, tomadas 

de atitudes e excelentes mediações emocionais e psicológicas. 

                                                                                                       

AUTOCONHECIMENTO  EMOCIONAL.   

  

A autoconsciência significa estar "consciente ao mesmo tempo de nosso estado de 

espírito e de nossos pensamentos sobre esse estado de espírito".  (Mayer, apud, Goleman, 1995, 

p.60). Está ligada especificamente à integridade pessoal, de medir suas próprias aptidões, e com 

sua veracidade sobre pensamento, sentimentos e ação.                                
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A análise é: como me dou conta, qual meu comportamento ao agir em frente às 

situações, Como me sinto em determinadas situações imposta por desafios, se me questiono em 

relação aos próprios sentimentos e a maneira de pensar e agir. Permito-me reconhecer, e aceitar 

sentimentos de vulnerabilidade emocional. 

O desenvolvimento da autoconsciência necessita de autocrítica e análise pessoal, prestar 

atenção em si nos sentimentos e ações referente os determinados aos acontecimentos, sejam 

positivos ou negativos. 

 Avaliar, exercitar a auto análise, auto crítica é essencial, ter momentos de reflexão 

interior, reservar momentos para análises pessoais, a forma como defende ideias, aprecia e julga 

fatos, situações e circunstâncias ocorridas. 

  

A avaliação de outrem pode ajudar a revelar performances pessoais desconhecidas. 

Faz parte desta ampliação de consciência, a nobreza de ouvir e aceitar críticas 

construtivas. "As pessoas mais seguras acerca de seus próprios sentimentos são os 

melhores pilotos de suas vidas, tendo uma consciência maior de como sentem em 

relação a decisões pessoais, desde com quem se casar a que emprego aceitar". 

(GOLEMAN, 1995, p.65). 

  

Independentemente da educação e da índole das pessoas, todas trazem consigo suas 

especificidades que às vezes, entram em divergência com ponto de vista aos demais, 

necessitando assim, ter inteligência emocional. A inteligência emocional é “a capacidade do 

indivíduo de monitorar os sentimentos e as emoções dos outros e os seus, de discriminá-los e 

de utilizar essa informação para guiar o próprio pensamento e as ações”. 

                                                                                                           

O equilíbrio pessoal ajuda a manter uma vida saudável tanto junto dos amigos e 

familiares, como também no ambiente de trabalho, onde há tensão e divergências que 

devem ser analisadas com cautela antes de se transformarem em intrigas pessoais. 

Portanto, quanto mais as pessoas aprendem a dialogar e procurar novas soluções, mais 

oportunidades elas têm de não somente se conhecerem, mas também de reconhecerem 

atitudes nos outros que podem causar impactos benéficos ou prejudiciais nelas. 

Ademais, “o desenvolvimento do Coeficiente Emocional (QE) além do Coeficiente 

Intelectual (QI) é cada vez mais importante para o sucesso e sobrevivência das 

empresas” (CORTIZO; ANDRADE, 2018, p. 3) 

  

As pessoas que conseguem gerenciar com destreza e equilíbrio entre pensamento, 

emoção e ação possivelmente serão bem mais sucedidas no mundo do trabalho e mais qualidade 

de vida. 

 O indivíduo que desenvolve a inteligência emocional consegue ter liberdade de 

pensamentos, capacidade de pensar antes de agir, consegue ouvir as pessoas com ideias 

contrárias às suas e chegando a um senso comum com mais facilidade. 

  

  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS                       

  

Analisou-se que Inteligência Emocional, é uma confecção nas áreas emocionais, 

afetivas e cognitivas, que se bem aprimoradas favorecem consideravelmente para sucesso 

individual e coletivo. Emoções bem aperfeiçoadas ocorreram ações controladas. 
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 A estimulação e o desenvolvimento das habilidades emocionais devem interagir em 

todos os meios, no trabalho, em casa, na família e diversos ambientes sociais. Todos os lugares 

são palco para o desenvolvimento. O objetivo fundamental é a importância das aptidões e 

habilidades da Inteligência Emocional ampliada. 

Gerenciar a Inteligência Emocional corresponde ir mais além dos conhecimentos 

conceituais ou técnicos, administrar o emocional e favorecer as habilidades, a autoestima, o 

autoconhecimento, bem comum e a interação social. 

No âmbito escolar o docente deve zelar pelas suas próprias emoções e as de seus alunos, 

auxiliando, assim, para o desenvolvimento eficaz, harmonizando as relações e formando 

cidadãos a benefício da sociedade. É de suma importância abordar que atualmente a formação 

de professores vem explanado e discutido meios referentes às novas realidades pós pandemia, 

causada pelo COVID 19, quais estratégias serão adotadas para trabalhar as emoções em sala de 

aula. Temos diante de uma realidade diferente, pois iremos lidar com pessoas distintas e dentro 

do campo de emoções com divergências de pensamentos e atitudes diversas. 

A didática utilizada em sala de aula facilitará o desenvolvimento das habilidades da 

inteligência emocional. A escola favorece trazendo meios diferenciados de formação para 

alunos e professores, tendo como objetivo melhorar a autoestima emocional e espiritual. 

 Ofício não será fácil, mas intensamente recompensador, pois, adquirimos pedras 

preciosas, indivíduos que fazem a diferença em sua subsistência. 
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RESUMO 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de esclarecer alguns conceitos e sistematizar a 

forma como o sistema de Ensino Superior brasileiro se apresenta neste momento. Para isto, foi  

feito um resgate histórico desde o início da criação das primeiras instituições de Ensino Superior 

que surgiram no Brasil, a sua atual configuração e organização, em especial as divisões em que 

se distribuem as instituições e tentar-se-á fazer algumas considerações sobre as tendências e os 

caminhos pelos quais provavelmente passarão as futuras decisões no que diz respeito aos rumos 

da educação no Brasil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Palavras-chave: Sistema de Ensino; Resgate Histórico; Instituição de Educação Superior. 

  

ABSTRACT  

This work was developed in order to clarify some concepts and systematize the way the 

Brazilian higher education system is presented at this time . For this, there will be a historical 

review since the creation of the first institutions of higher education that have emerged in Brazil 

, its current configuration and organization , especially the divisions that are distributed 

institutions and attempts will be made - to make some considerations on trends and the ways in 

which probably will future decisions with regard to the direction of education in Brazil 

Keywords: Education System; Rescue Histórico; Instituição Higher Education 

  

 INTRODUÇÃO 

 

A descrição do sistema de Ensino Superior do Brasil é, no mínimo, uma tarefa árdua e 

complexa devido à diversidade de sua estrutura e organização. No entanto, o trabalho realizado 

buscou elucidar de forma clara o contexto da educação superior  no Brasil, dentro dos diversos 

aspectos. A educação superior caracteriza-se como um dos níveis da educação formal brasileira, 

é ministrada em instituições de educação superior, conhecidas pela sigla IES, públicas e 

privadas, e regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases (BRASIL, 1996) 

Desde 1988, a educação superior está passando por um intenso processo de reformas, 

que se adensou a partir de 1995. A primeira providência foi à aprovação da Lei n.º 9.131, de 

dezembro de 1995, que reformulou o Conselho Nacional de Educação e redefiniu as bases da 

criação de novas instituições superiores, tendo em vista a expansão com qualidade para fazer 

maior dessa lei foi o de estabelecer a necessidade do recredenciamento periódico das 

instituições, baseado na avaliação do desempenho dos cursos e do conjunto da instituição. 
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Isto significa que cabe a elas: a criação, organização e extinção de cursos; a elaboração 

de estatutos; a atribuição de graus, expedição e registro de diplomas; a fixação de currículos de 

cursos e programas; a fixação do número de vagas; a celebração de contratos, acordos e 

convênios; a administração de rendimentos; a programação de pesquisas e atividades de 

extensão; a contratação e dispensa de professores; a definição de planos de carreira. 

As reformas em curso incentivam, finalmente, o surgimento de instituições com 

diferentes missões institucionais e acadêmicas, reconhecendo que essa diversidade é 

absolutamente indispensável para que o sistema de ensino superior cumpra seu papel na nova 

sociedade do conhecimento. No Brasil, o termo universidade informa menos sobre o sistema 

do que sobre o tipo de missão institucional e acadêmica que cada instituição de ensino superior 

representa. Essa categoria abrange instituições com perfis muito diferentes, tornando pouco 

esclarecedoras as análises e comparações por tipo de instituição. 

Para tanto, será feito um resgate histórico desde o início da criação das primeiras 

instituições de Ensino Superior que surgiram no Brasil, a sua atual configuração e organização, 

em especial as divisões em que se distribuem as instituições e serão feitas algumas 

considerações sobre as tendências e os caminhos pelos quais provavelmente passarão as futuras 

decisões no que diz respeito aos rumos da educação no Brasil. 

  

A HISTÓRIA DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 

 

O Brasil foi, durante o período colonial, um mero fornecedor de riquezas agrícolas e 

minerais à metrópole lusitana, fato que dificultou o surgimento do ensino superior para o povo, 

como ocorreu nas Américas Espanhola e Inglesa no começo do período colonial. Já na América 

Portuguesa, o crescimento dos cursos universitários se deu tardiamente devido sua prioridade 

ter sido a fiscalização e a defesa nos processos de confisco das riquezas e da luta armada contra 

os aborígenes no Brasil - fato que durou trezentos anos, desde a chegada da família real em 

1808.( SOUZA ,1991,p.10) 

Nessa época o interesse era o zelo da catequese contra-reformista e por menos respeito 

ao direito humano de educar-se. Quem educava eram os doutores de formação universitária, 

tais como: bacharéis, físicos (médicos) e sacerdotes. Estes, por sua vez, eram funcionários da 

Igreja ou da Coroa; ou filhos dos fidalgos coloniais (grandes latifundiários, burocratas ou fortes 

comerciantes); ou os enviados ao estudo nas escolas do Velho Mundo (SOUZA,1991,p.10). 

No Rio de Janeiro, chegou-se a praticar o curso superior de Engenharia,no Governo do 

Vice-Rei Conde de Rezende, cuja finalidade era formar profissionais capacitados para a 

construção de fortalezas no litoral e nas fronteiras com a América Espanhola, assim como 

pontes e estradas com planejamento estratégico. No entanto, tal curso era destinado aos 

militares e, portanto, com objetivos restritos à extensão da formação militar. Devido à estreiteza 

de visão dos governantes de Lisboa e do Rio de Janeiro, todos os planos e tentativas de se 

instituir uma universidade na colônia foram frustrados. E pela educação no Brasil ter sido feita 

pelos ³jesuítas, carmelitas e franciscanos se mantinham, para o uso dos padres e seminaristas, 

aulas de nível universitário, nas quais se estudava Filosofia, Teologia e Gramáticas Latina, 

Grega e Portuguesa´ era apenas para o aprimoramento intelectual sacerdotal (SOUZA,1991,p. 

10) 
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  Diante desse cenário, houve muitas movimentações para se instituir uma universidade 

na colônia. A primeira foi dos inconfidentes de Vila Rica que defendiam a ideia de uma 

república assim como ser Minas Gerais o Estado capaz de suportar todo o estabelecimento do 

ensino superior a todo povo brasileiro. Entretanto, o movimento foi cessado e os líderes 

punidos. Após esse episódio, surge, em 1797, Joaquim Félix Pinheiro, governador da Capitania 

Mineira, com a ideia de fazer funcionar o sistema de Anatomia, Cirurgia e Partos que atendesse 

o povo nas necessidades de saúde pública, mas não obteve êxito. Foi somente em 1808, com 

Napoleão, que o Brasil teve instituído os seus primeiros cursos superiores. Essa instituição dos 

cursos só foi possível devido à invasão francesa em Portugal, fazendo com que a família real 

se refugiasse no Brasil, fato que corroborou com o firmado dos atos que criaram as escolas 

médico-cirúrgicas, tanto na Bahia como no Rio de Janeiro (SOUZA,1991,p. 11). 

 Para completar foi instituído, por iniciativa do Príncipe Regente, o seguinte conjunto de 

medidas: a carta de Lei de 4/12/1810, criando a Academia Real Militar da Corte ± semente do 

curso de Engenharia; o Decreto de 23/2/1808, instituindo a Ciência Econômica; o Decreto de 

12/10/1820 organizando a real Academia de Desenho, Pintura, Escultura e Arquitetura Civil, 

que no mesmo ano se converteu para Academia das Artes. Portanto, o ensino superior no Brasil 

nasce como ensino profissionalizante, elitista - traços que marcaram o ensino superior e que até 

hoje se mantém (SOUZA,1991,p.11). 

O Brasil, no século XIX, viu o desenvolvimento da rede de escolas superior, a partir da 

proclamação da Independência, onde em discussão na Assembleia Legislativa se firmou o 

projeto de Constituição, cujo artigo 250 ressalta que haveria no império universidades nos mais 

apropriados locais. Todavia a assembleia foi dissolvida, tendo a Carta Magna arquivada. Já na 

Constituição outorgada em 1824, por D. Pedro I afirmava no artigo 179 que se instituíram 

colégios e universidades em todo o país, o que também não foi possível, ficando a ideia apenas 

no papel(SOUZA,1991,p. 12). 

Apesar da tentativa das Constituições anteriores de se firmar a escola superior no Brasil, 

foi no ano de 1827 que nasceram os primeiros cursos jurídicos: um em Olinda e outro em São 

Paulo. Alguns anos depois, começaram a se criar projetos, a saber: em 1843, foi criada a 

Universidade de II; em 1847, o do Visconde de Goiânia; em 1870, o de Paulino José Soares de 

Souza; em 1881, o de Homem de Melo e em 1883, o de Antônio Joaquim Ribas. Todos 

igualmente frustrados (SOUZA,p. 12 e 13). 

Assim como nas Constituições outorgadas no período da Proclamação, a de 1891 ± já 

no período da República - também omitiu o compromisso com a universidade. Essa omissão 

deriva, portanto, da forte influência da ideia positivista sobre o país, cujo resultado não poderia 

ser outro senão a sistematização da pedantocracia e o atrofiamento do desenvolvimento 

científico. Em 1912 houve uma movimentação por parte das forças locais do Estado do Paraná 

que acarretou na primeira universidade do país; que por não criar raízes, desapareceu três anos 

mais tarde. Anos depois surgiria a esperada Universidade do Rio de Janeiro (1920), organizada 

pela: Escola Politécnica, Faculdade de Medicina e Faculdade de Direito, esta nascida pela fusão 

da Faculdade Livre de Direito e da Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais. Tal 

acontecimento foi oficializado pelo decreto nº 14.343, de 7 de setembro de 1920, pelo 

Presidente da República, o Dr. Epitácio Pessoa. Implantaram-se também a Reitoria e o 

Conselho Universitário (SOUZA,1991, p. 13). 
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A Universidade no Brasil nasceu da reunião de cursos isolados, ainda que ligados entre 

si, mas sem mecanismos acadêmicos e administrativos integradores dos diversos setores e 

serviços, e com uma Reitoria com traço comum a todos. “As grandes inovações brasileiras em 

matéria de ensino superior teriam lugar em São Paulo, após a malograda Revolução 

Constitucionalista de 1932 e por obra e graça do Governo estadual”. O Estado de São Paulo foi 

escolhido como o líder devido alguns fatores básicos, a saber: devido à riqueza gerada pela 

cafeicultura, o aporte de força de trabalho e alguma tecnologia devida à imigração européia e 

japonesa, fortalecimento das cidades, que passaram a concentrar maior população, o surto 

industrial após a Primeira Guerra Mundial, bem como uma instrução pública de boa qualidade, 

elevando o nível cultural do homem do povo. Esse desenvolvimento acelerado inspirou a 

consciência de modernidade, resultando na Semana da Arte Moderna, promovida por 

intelectuais paulistas cujo objetivo era “sacudir o marasmo artístico e literário do País”, assim 

como estimular a democracia na visão tenentista, a fim de colocar São Paulo em armas e 

posteriormente no comando de Isidoro Dias Lopes. Foi nesse cenário que o ensino superior se 

desenvolveu, ou seja, na transição de um país atrasado e o novo país em busca de afirmação 

(SOUZA,1991,p. 14). 

Até o ano de 1934, a Faculdade de Direito se manteve federal; já a Escola Politécnica, 

em 1894; a Escola Agrícola “Luiz de Queiroz” em Piracicaba no ano de 1899 e a Escola de 

Farmácia e Odontologia, está fundada como instituição privada, entraram em regime estadual. 

Data, desde o ano de 1891, a iniciativa privada no ensino superior com a Escola de Engenharia 

Mackenzie e a Faculdade de Filosofia São Bento, em 1908 (SOUZA,1991,p.14 e 15). 

Entretanto, o principal estabelecimento de ensino superior foi a Faculdade de Medicina, 

que teve por dirigente Arnaldo Vieira de Carvalho. Para tanto, foi criada a Lei nº 1.357, de 

19/12/1912 pelo Presidente Rodrigues Alves, tendo o auxílio, posteriormente da Fundação 

Rockefeller, o qual inspirou à Faculdade a uma reforma, resultando na regulamentação do uso 

de tempo integral para docentes e do numerus clausus para as vagas anuais (SOUZA,1991,p. 

15). 

Apesar de a Revolução Constitucionalista ter silenciado, a derrota não acalmou os 

ânimos da sociedade, acarretando a necessidade de São Paulo em repor a importância 

econômica cultural. Foi nesse contexto que os empresários e intelectuais se articularam para 

fundar uma faculdade de altos estudos sociais e políticos - visando à formação da elite moderna 

e culta ± sendo criada, então, a Fundação Escola Livre de Sociologia e Política, em 

1933(SOUZA,1991,p.15). 

Devido às várias iniciativas de grandes repercussões foi criada a Universidade de São 

Paulo, o qual integraria os cursos superiores existentes, a partir da recém-estruturada Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras. Agregaram-se à USP, as faculdades de: Direito, Politécnica, 

Medicina, Agronomia Luiz de Queiroz, Farmácia e Odontologia, Instituto de Educação Caetano 

de Campos, Medicina Veterinária, Higiene e Saúde Pública, Ciências Econômicas e 

Administrativas, Arquitetura e Urbanismo, Medicina e Odontologia de Ribeirão Preto, 

Engenharia de São Carlos, Odontologia de Bauru e a Escola de Comunicação e Artes ± ECA 

(SOUZA,1991,p. 16). 

  

Por essa razão foi publicado o Decreto nº 6.283, de 25 de janeiro de 1934 tendo firmado 

com os fins da Universidade: (SOUZA,1991,p. 16 e 17) 
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Promover, pela pesquisa, o progresso da ciência; Transmitir, pelo ensino, conhecimentos que 

enriqueçam ou desenvolvam o espírito e sejam úteis à vida; Formar especialistas em todos os 

ramos de cultura e técnicos e profissionais em todas as profissões de base científica ou artística; 

Realizar a obra social de vulgarização das ciências das letras e das artes, por meio de cursos 

sintéticos, conferências, palestras, difusão pelo rádio, filmes científicos e congêneres. 

 Por este Decreto da USP notam-se as três funções da universidade moderna: ensino, 

pesquisa e extensão. Já a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras serviria para compensar o 

isolamento das faculdades que funcionavam dissociadas entre si. Tinha-se por ideal transformar 

a Faculdade de Filosofia no Tronco comum dos estudos básicos, englobando, portanto, os 

cursos de matemáticas, letras, física, química, ciências naturais, geografia, história, ciências 

sociais e políticas, os quais se alongaram nos diversos cursos profissionalizantes. Assim sendo, 

o vestibular passaria para o âmbito da universidade e não para um determinado curso, pois 

obrigaria todo o aluno a passar por este tronco comum antes de optar pela área profissional 

(SOUZA,1991,p. 17) 

Todavia, houve várias dificuldades para se implantar o novo projeto da universidade, 

dentre os quais podem-se destacar: a forte tradição dos institutos isolados e o insuficiente 

número de campus, o que provocava a dispersão de meios e a dificuldade de reunir a maioria 

dos cursos (SOUZA,1991,p.17). 

Foi nas décadas de 50 e 70 que se criaram as universidades federais no Brasil, havendo 

em cada estado pelo menos uma universidade federal, sendo Rio Grande do Sul e Minas Gerais 

os estados com mais de uma, tendo também as universidades estaduais, municipais e 

particulares (SOUZA,1991,p. 18). 

Essa descentralização do ensino superior foi um marco importante que,posteriormente, 

foi responsável pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, entrando em vigor no ano 

de 1961. Já a regionalização foi responsável pela federalização de inúmeros cursos isolados, 

estaduais ou privados, e sua reunião em novas universidades. Isso culminou a explosão do 

ensino superior, onde as causas principais deveram-se a tais fatores:concentração da população 

na zona urbana; pela exigência de melhor formação para mão-de-obra industrial e de serviços 

e na repercussão das explosões do ensino primário, na década de 40, do ensino ginasial, na de 

50 e do colegial, na de 60 (SOUZA,1991,p. 19). 

 Conforme as exigências acerca das vagas universitárias foram se intensificando, o 

Governo, impossibilitado de atender à demanda, não teve outra alternativa senão criar 

condições para que a iniciativa privada se expandisse. Assim, o Conselho Federal de Educação 

aprovou milhões de novos cursos por todo o território nacional sem ao menos planejar 

racionalmente essa expansão, o que ocasionou à improvisação docente, a insuficiência na 

fiscalização pelo Poder Público, a multiplicação dos abusos por parte das entidades 

mantenedoras, a queda na qualidade do ensino e conseqüentemente, uma imagem negativa do 

mesmo (SOUZA,1991,p. 19). 

“A última tendência que se verifica no setor é a transformação dos institutos isolados 

em universidades, sobretudo no setor da iniciativa privada”. Quer dizer, ainda hoje prevalecem, 

no ensino superior, os institutos isolados, o qual impõe um estilo de funcionamento em que o 

divórcio entre os cursos continua a ser a regra geral” (SOUZA,1991,p. 20). 

  

A ORGANIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL 



 Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 138 

   

No entanto, mesmo diante de considerações dessa complexidade, o atual sistema de 

Ensino Superior brasileiro se organiza e, regido pela LDB,11 da mesma forma que se 

classificam de acordo com o tipo de financiamento, as instituições de ensino superior podem 

ser identificadas de acordo com a sua organização acadêmica (definidas em lei, Decreto n. 3.860 

de 9 de julho de 2001), ou seja: 

  

A) Universidades - De acordo com a Constituição Federal, as Universidades devem obedecer 

ao princípio da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. Tal exigência não existe para 

as outras formas institucionais de Ensino Superior, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) de 1996. A LDB também dita que as universidades são instituições pluridisciplinares de 

formação de quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, investigação, extensão, 

domínio e cultivo do saber humano. Devem possuir: I. produção intelectual institucionalizada, 

mediante o estudo sistemático dos temas e problemas relevantes, tanto do ponto de vista 

científico e cultural, quanto das necessidades de nível regional e nacional; II. um terço do corpo 

docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado e doutorado; III. um terço do corpo 

docente em regime de tempo integral. A universidade tem autonomia didática e científica, bem 

como autonomia administrativa e de gerenciamento de recursos financeiros e do patrimônio 

institucional. Quanto à autonomia para a abertura de novos cursos, o marco legal determina que 

as universidades estejam dispensadas de solicitar ao poder público  autorização para abrir novos 

cursos superiores. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa em Educação – INEP –, que 

informa as Sinopses dos Censos do Ensino Superior, atualmente, no Brasil, são consideradas 

universidades um total de 2013 instituições de ensino superior, em que 169 são universidades, 

distribuídas da seguinte forma: 60 são universidades comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas; 32 estaduais; 46 federais; cinco municipais; 26 particulares, sendo deste total 83 

públicas. 

  

B)· Centros universitários - Os centros universitários são instituições multi-curriculares que 

oferecem educação de excelência e têm autonomia em seus cursos e programas de educação 

superior. Eles têm autonomia semelhante à das universidades, no sentido de estarem 

dispensados de solicitar autorização para abertura de novos cursos, no entanto não são 

obrigados a efetivar a realização de pesquisas. Os centros universitários deverão comprovar 

elevada qualidade no ensino, o que deve incluir não só uma infra-estrutura adequada, mas 

titulação acadêmica do corpo docente ou relevante experiência profissional na respectiva área. 

Deverão comprovar, também, a inserção e as práticas investigativas na própria atividade 

didática, de forma a estimular a capacidade de resolver problemas e o estudo autônomo por 

parte dos estudantes, assim como o constante aperfeiçoamento e atualização do corpo docente. 

Estágios supervisionados, prestação de serviços à comunidade, levantamento bibliográfico e 

elaboração autônoma ou em grupos de trabalhos teóricos ou descritivos sobre temas específicos, 

com orientação docente, são todas práticas necessárias a um ensino de alta qualidade. A 

distribuição classificatória do INEP apresenta os seguintes dados para os centros universitários: 

44 comunitários, confessionais ou filantrópicos; um é federal; dois são municipais e 60 

particulares. Desse total, somente três são públicos. 
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C) Faculdades e Faculdades Integradas e Institutos e Escolas Superiores - As faculdades 

integradas e as faculdades são instituições multi curriculares organizadas para atuar de uma 

maneira comum e sob um regime unificado. São   instituições de um só plano de estudos 

diretamente sob o controle de uma administração central. Já os institutos de educação superior 

são instituições voltadas para a formação de professores. As faculdades integradas, faculdades 

isoladas, escolas superiores e institutos superiores não gozam de autonomia e devem solicitar 

autorização ao poder público, ao Ministério de Educação, para a abertura de um a um de seus 

novos cursos.De acordo com o INEP, há atualmente, no Brasil, 282 faculdades de caráter 

comunitário, confessional ou filantrópico; 28 estaduais; seis federais; 55 municipais; 1222 

particulares, sendo 89 públicos. 

  

D) Centros de Educação Tecnológica - Os centros de educação tecnológica são instituições 

que oferecem educação em nível básico, técnico ou tecnológico em nível de escola secundária 

e de capacitação pedagógica para professores e especialistas. Os dados do INEP mostram que 

os centros de educação tecnológica se distribuem da seguinte forma: dois centros comunitários, 

confessionais ou filantrópicos; 15 estaduais; 34 federais; nenhum centro de administração 

municipal; 93 particulares. Do universo de 144 centros de educação tecnológica, 49 são 

públicos. 

   

No art. 44 da LDB ficam definidos os tipos de cursos superiores oferecidos pelas 

instituições, ou seja, a educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas: 

Cursos sequenciais, cursos de graduação, cursos e programas de pós-graduação e cursos 

e programas de extensão. Os cursos sequenciais, regulamentados pela Resolução nº.1 de 27 de 

janeiro de 1999 (BRASIL, 1999) e pela Portaria n. 612, de 12 de abril de 1999 (BRASIL, 1999), 

também são conhecidos como cursos superiores de formação específica. 

São organizados por campo de saber, de diferentes níveis de abrangência, abertos a 

candidatos portadores de diplomas de conclusão do nível médio, que atendam aos requisitos 

estabelecidos pelas instituições de ensino. Destinam-se à obtenção ou à atualização de 

qualificações técnicas, profissionais, acadêmicas ou de desenvolvimento intelectual, em 

campos das ciências, das humanidades e das artes. Os cursos sequenciais têm sua origem 

associada a um curso de graduação, sendo submetidos a processo de reconhecimento das 

condições de oferta de modo análogo aos cursos e graduação tradicionais. No caso de 

faculdades, o processo de autorização de curso observa os procedimentos análogos à 

autorização de qualquer curso de graduação postulado pela instituição. 

São classificados em: 

a) Cursos Sequenciais de Formação Específica: com destinação coletiva, requerem 

autorização e reconhecimento por parte do MEC e conferem diploma; e b) Cursos Seqüenciais 

de Complementação de Estudos: com destinação coletiva ou individual, conduzem a 

certificado. (BRASIL,1999, p.2). 

  

Os cursos sequenciais diferenciam-se dos demais cursos superiores, não apenas pelo 

perfil e estrutura curricular, mas pelo tempo de realização, normalmente inferior a dois anos. 

Esses cursos possibilitam ao egresso, o acesso ao ensino de pós-graduação lato sensu de forma 

restritiva, de conformidade com o regulamento de cada instituição. No mercado, os cursos 
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sequenciais gozam de aceitação para o exercício profissional específico e delimitado, não se 

caracterizando como profissão regulamentada e, neste sentido, sofrem restrições quanto ao 

registro profissional, ressalvadas situações regionais singulares. Esses cursos são objeto de 

acompanhamento e regulação pela Secretaria de Educação Superior do Ministério de Educação 

-SESU/MEC. (PARECER MEC-CNE/CES Nº: 223/2012) 

  Os cursos de graduação, também identificados pelos bacharelados e licenciaturas, 

conferem formação em diversas áreas do conhecimento, nas modalidades de ensino presencial, 

semipresencial ou a distância. São abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio 

ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo. De acordo com o que dispõe 

o próprio MEC em seu site, conferem a seus concluintes os seguintes diplomas: bacharelado no 

caso da Licenciatura Plena e licenciatura no caso da Curta ou de 1º Grau. 

  A Portaria n. 1.120, de 16.7.1999 define mecanismos de supervisão das condições de 

acesso aos cursos de graduação do sistema federal de ensino. A Portaria n. 1.449, de 23.9.1999 

regulamenta a publicação dos editais de processo seletivo. O Parecer CNE /CP n. 98, de 

6.7.1999 regulamenta o processo seletivo para acesso a cursos de graduação das Instituições de 

Educação Superior. 

  Os cursos de pós-graduação, regulamentados pela Resolução CNE /CES n. 1 de 3 de 

abril de 2001, são abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação que atendam às 

exigências das instituições de ensino. A pós-graduação pode ser entendida pela classificação 

lato sensu e stricto sensu. 

Os cursos de pós-graduação lato sensu compreendem as Especializações e os MBA's, 

que na legislação brasileira possuem diferenças singulares, de acordo com a regulamentação 

específica e de cada curso. Essencialmente, as especializações são segmentadas, em alguns 

Estados, de acordo com disposições específicas dos Conselhos Estaduais de Educação, em 

cursos voltados para a docência e voltados para o mercado. 

  No primeiro caso, imputa-se uma carga horária suplementar para Metodologia e 

Didática do Ensino Superior, normalmente com mais de 80 horas-aula. A Resolução n.1 

(BRASIL, 2001) define a necessidade de trabalho de conclusão tanto para os egressos de MBA 

quanto da Especialização. Existe um entendimento tácito de que o MBA é um curso voltado 

para o mercado, enquanto a especialização se identificaria mais com a academia. Para a 

legislação brasileira, o MBA caracteriza-se como uma pós-graduação lato sensu, muitas vezes 

também chamada, equivocadamente, de Especialização. É, portanto, diferente do MBA 

americano, objeto de teste GMAT, e que se realiza em idioma inglês, reconhecido 

internacionalmente como um mestrado profissional, não se identificando, no específico, com a 

proposta brasileira, em que o nome do curso tem um forte apelo mercadológico. 

  Os cursos de pós-graduação stricto sensu compreendem os Mestrados, Acadêmicos e 

Profissionais ou Profissionalizantes, os Doutorados e Pós Doutorados. Os programas de pós-

graduação stricto sensu, de acordo com a LDB (BRASIL,1996), são objeto de credenciamento 

e avaliação perante a Capes , no sistema federal de educação e Conselhos Estaduais de 

Educação, no sistema estadual. Os docentes são vinculados e credenciados ao programa, 

devendo apresentar produção científica compatível, que é associada ao programa. 

  Os cursos de pós-graduação stricto sensu sofrem recadastramento ou avaliação anuais 

pelo Sistema Coleta e são objeto de recredenciamento trienal, quando são avaliados pela 

qualidade de seu corpo docente, de sua produção científica, projeto do curso e infra-estrutura 
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disponível, ocasião em que podem ou não ser recredenciados. Por ainda ser objeto de discussão 

pelos órgãos representativos da pós-graduação, é possível afirmar que as diferenças entre o 

mestrado profissionalizante ou profissional e o mestrado acadêmico, atualmente, resumem-se 

essencialmente ao perfil do corpo docente e de sua produção científica e ao projeto pedagógico 

dos cursos. Ao lato sensu é permitido o acesso de candidatos diplomados por cursos superiores 

de formação específica, o que não se verifica no stricto sensu. 

  Os cursos de Especialização, ou pós lato sensu, conduzem a Certificado, enquanto os 

programas stricto sensu conduzem a diploma. Como resultado dos cursos de pós-graduação lato 

sensu, tem-se do discente uma monografia orientada por um docente, um estudo de caso ou 

outro trabalho de conclusão, de conformidade com o regulamento institucional. Já no stricto 

sensu, o resultado da pesquisa realizada pelo discente gera uma dissertação nos Mestrados e 

uma tese nos Doutorados, orientada por um docente do programa e defendida perante a banca. 

  

Quadro 1 - ESTRUTURA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

Nível Graus Títulos 

  

  

  

Superior 

Graduação 
Bacharelado Bacharel 

Licenciatura Licenciado 

  

  

Pós-Graduação 

Especialização 

e 

Aperfeiçoame

nto 

Não confere titulação e 

sim certificado de 

conclusão 

Mestrado Mestre 

Doutorado Doutor 

FONTE: Elaboração do autor 

  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

No que concerne à docência nas instituições de educação superior, mister se faz destacar 

o artigo 69 do Decreto n. 5.773, de 9 de maio de 2006:o exercício da atividade docente na 

educação superior não se sujeita à inscrição do professor em órgão de regulação profissional. 

  Concluímos que o Brasil ainda precisa avançar muito no que diz respeito às condições 

de poder dar conta de oferecer educação em nível superior para um contingente maior de sua 

população, em especial, aos que estão em idade de ingresso no ensino superior. 

  Para isso, a expansão do número de instituições torna-se uma necessidade imediata. No 

entanto, a expansão não pode seguir ocorrendo de forma desorganizada, e superada 
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expressivamente pelo aumento de instituições de caráter privado, uma vez que a sociedade não 

tem condições de absorver os altos custos que representa concluir um curso em nível superior. 

  Da mesma forma, isso gera a necessidade de uma constante reflexão sobre a 

sistematização do sistema de Ensino Superior brasileiro, a fim de que a oferta esteja de acordo 

com as necessidades apresentadas pela população, que se movimenta também de acordo com 

os novos cenários e com as novas demandas do mercado de trabalho. 
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RESUMO 

O artigo busca uma abordagem de como se dá o processo de formação do profissional de 

gastronomia nas Forças Armadas Brasileira, especificamente as praças da Marinha do Brasil 

que realizam o Curso de Especialização em Cozinheiro (C-Espc-CO) e o  Curso de 

aperfeiçoamento em Cozinheiro (C-Ap-CO) na Escola de Taifa, localizada no Centro de 

Instrução Almirante Alexandrino. A pesquisa realizada tem como objetivo levantar e analisar 

o perfil técnico-profissional dos cozinheiros que cozinham nas diversas Unidades de 

Alimentação e Nutrição (UAN) em Organizações Militares no Brasil. Este estudo está dividido 

em três partes. Através de levantamento bibliográfico, na primeira parte discute-se a história do 

ensino militar em Gastronomia, abordando os aspectos evolutivos no Brasil e a formação 

curricular da Diretoria de Ensino da Marinha através do Catálogo de Referencias de 

Competências Profissionais da Marinha do Brasil (DEnsM-1003), 4ª Revisão,2021 e o Catálogo 

Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. Brasília, DF, 2016. 

Palavras-chave: Cozinheiro. Formação. Marinheiro. 

 

ABSTRACT 

The article seeks an approach on how the process of training the gastronomy professional in the 

Brazilian Armed Forces takes place, specifically the Brazilian Navy enlisted personnel who 

carry out the Specialization Course in Cook (C-Espc-CO) and the Improvement Course in Cook 

(C-Ap-CO) at Taifa School, located at Almirante Alexandrino Instruction Center. The research 

carried out aims to raise and analyze the technical-professional profile of cooks who cook in 

the various Food and Nutrition Units (UAN) in Military Organizations in Brazil. This study is 

divided into three parts. Through a bibliographical survey, the first part discusses the history of 

military education in Gastronomy, addressing the evolutionary aspects in Brazil and the 

curricular formation of the Board of Education of the Navy through the Catalog of References 

of Professional Skills of the Brazilian Navy (DEnsM- 1003), 4th Revision, 2021 and the 

National Catalog of Higher Technology Courses. Brasilia, DF, 2016. 

Keywords: Chef. Formation. Sailor. 

  

A HISTÓRIA E ORGANIZAÇÃO DOS CENTROS DE FORMAÇÃO 

 

A produção de conhecimento no ensino de gastronomia nas Forças Armadas se iniciou 

em 13 de abril de 1933 com a criação do Serviço Geral de Taifa, iniciando seu funcionamento 

no Quartel de Marinheiros, na Ilha das Cobras, com a denominação de "Companhia de 

Taifeiros", onde permaneceu até 1947. 
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  Até 1932, os serviços de arrumadores, barbeiros, cozinheiros e padeiros eram 

executados, na Marinha, por civis contratados, na época não havia cursos para Taifeiros. Os 

alistados nas especialidades tinham acesso até a graduação de Taifeiro-Mor, mediante exames 

de habilitação. Em 31 de maio de 1948, pelo Aviso Ministerial nº 1.269, foi criada a "Escola de 

Taifeiros", com o propósito de especializar as praças nos quadros de Arrumadores, Barbeiros, 

Cozinheiros e Padeiros. 

A instalação da Escola deu-se no Centro de Instrução Almirante Tamandaré – CIAT, 

em Natal, Rio Grande do Norte, em 29 de novembro de 1949. Designado pela Portaria nº 1.946, 

de 18 de outubro de 1949, o então Capitão-Tenente (IM) ESTANISLAU FAÇANHA 

SOBRINHO, assumiu as funções de 1º Encarregado da Escola, em 21 de outubro de 1949. Em 

março de 1951 a Escola foi transferida para o Rio de Janeiro, instalando-se no CIAW, à exceção 

da Escola de Cozinheiros que funcionou no antigo Prédio do Ministério da Marinha, tendo sido 

transferida também para o CIAW em maio de 1952. Em 1974 houve a fusão dos quadros de 

Cozinheiros e Padeiros. 

A Escola de Taifa passou a funcionar no Centro de Instrução Almirante Alexandrino 

em janeiro de 1988. Desde a sua criação a Escola de Taifa vem profissionalizando e 

aperfeiçoando uma parcela significativa de militares nas especialidades do Quadro de Taifa. 

 PERFIS PROFISSIONAIS 

Perfil Profissional do Cozinheiro na Marinha do Brasil - A Praça especializada em 

Cozinheiro (CO) atua na organização da cozinha e em eventos; seleciona e prepara pratos de 

carnes em geral, frutos do mar, massas, legumes, cereais, saladas, sopas, caldos, cremes, doces, 

salgados e pães; ornamenta pratos; opera e mantém equipamentos, utensílios e maquinários da 

cozinha; aplica técnicas de arrumação e de limpeza de incumbências; controla bens patrimoniais 

de sua responsabilidade; auxilia no controle do municiamento; executa cortes e métodos de 

cozimento, utilizando as práticas de segurança na manipulação de alimentos e armazenar 

gêneros alimentícios. 

Para o desenvolvimento dessas competências, o CB-CO é capacitado, no Curso de 

Especialização em Cozinheiro (C-Espc-CO), para o cumprimento de procedimentos normativos 

comuns e de largo emprego na execução dos serviços técnicos e logísticos em cozinhas e paióis 

de mantimentos da MB. 

  Estes procedimentos são definidos pelas Organizações Militares Orientadoras Técnicas 

e constam do currículo do curso. As competências comportamentais traduzem atitudes e valores 

observáveis no comportamento esperado de CB-CO no exercício profissional. Durante o C-

Espc, o CB-CO será estimulado a desenvolver tais competências que permeiam as atividades 

acadêmicas e toda a carreira do militar. 

  De acordo com Portaria Normativa Interministerial MEC/MD, que dispõe sobre 

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na MB 

e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-CO 

concludente do C-Espc-CO receberá diploma de Técnico em Cozinha. Cabe salientar que 

ocurso de Técnico em Cozinha do Eixo tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer foi 

excluído e mudado seu nome para Técnico em Gastronomia de acordo com Catálogo Nacional 

de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT) - 4ªEdição - julho,2020. 
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Tabela 1 – Referencial de Competências do Cabo da Especialidade CO (COZINHEIRO). Fonte: Catálogo de Referencias de 

Competências Profissionais da Marinha do Brasil (DEnsM-1003), 4ª Revisão,2021.  

COMPETÊNCIAS TÉCNICAS DO CB-CO 

COMPETÊNCIAS INDICADORES 

1-Emprego de manuais e normas técnicas 1.1-Interpretar os manuais e normas técnicas. 

1.2-Verificar a condição de operação dos equipamentos e 

maquinários, por meio dos procedimentos contidos nas 

instruções do manual técnico, registrando as informações 

operacionais. 

2-Produção oral e escrita em inglês 2.1-Reconhecer palavras e expressões escritas de uso corrente 

no contexto do trabalho. 

2.2-Interpretar palavras, expressões e frases simples e usuais, 

escritas em textos, avisos, painéis, telas, quadros, cartazes e 

folhetos empregados no contexto técnico em que trabalha. 

2.3-Empregar oralmente, expressões e frases simples para 

descrição de situações do ambiente de trabalho. 

2.4-Escrever expressões e frases curtas e simples sobre 

atividades do trabalho. 

3-Cumprimento de normas de segurança 3.1-Observar os avisos e normas de segurança preconizadas 

pelo fabricante do equipamento e maquinário. 

3.2-Verificar as condições do ambiente de trabalho nos espaços 

adjacentes aos quadros elétricos e equipamentos 

eletroeletrônicos que possam oferecer risco à segurança do 

pessoal: limpeza,umidade, iluminação etc. 

3.3-Manter afixados avisos e lembretes de alerta sempre que os 

equipamentos ou disjuntores devam permanecer desalentados. 

3.4-Usar o equipamento de proteção individual compatível com 

a tarefa a executar, orientando outros militares envolvidos na 

tarefa. 

3.5-Aplicar os procedimentos de primeiros socorros 

relacionados a choques elétricos, queimaduras e cortes. 3.6-

Identificar a área de atuação da Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes (CIPA). 

4-Cumprimento do Sistema de 

Manutenção Planejada (SMP) 

4.1-Aplicar os procedimentos normativos do SMP previstos 

para os equipamentos. 4.2-Diferenciar os escalões de 

manutenção. 4.3-Executar as rotinas do SMP, nos escalões de 

sua competência. 4.4-Registrar o cumprimento das rotinas do 

SMP em documento apropriado. 

4.5-Comunicar a necessidade de reparos, substituição de peças, 

unidades e componentes de equipamentos, após esgotados os 

recursos disponíveis. 

4.6-Manter em condições de pronto uso das ferramentas de 

trabalho. 

4.7-Comunicar a necessidade de substituição ou aquisição de 

ferramentas. 
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5-Aplicação de conceitos de nutrição e 

dietética na elaboração de cardápios 

5.1-Distinguir características dos grupos da pirâmide de 

alimentos. 

5.2-Identificar nutrientes de alimentos. 5.3-Distinguir os fatores 

prejudiciais ao aproveitamento dos nutrientes dos alimentos. 

5.4-Identificar as leis fundamentais da alimentação. 

5.5-Subsidiar nutricionista na elaboração de cardápios. 

6-Armazenagem e conservação de 

alimentos 

6.1-Identificar os princípios de estocagem de gêneros. 6.2-

Controlar a existência de pragas e vetores no ambiente de 

trabalho (cozinha/refeitório). 6.3-Executar técnicas de 

identificação de alimentos deteriorados. 6.4-Executar métodos 

de conservação de alimentos: refrigeração, congelamento, 

tratamento térmico etc. 

 6.5-Utilizar material para embalagem e guarda de gêneros. 

6.6-Aplicar métodos de análise de perigos e pontos críticos e de 

controle de alimentos. 

 6.7-Identificar os requisitos para transporte de gêneros. 

7-Execução de procedimentos de controle 

higiênico sanitário 

7.1-Distinguir fontes de contaminação. 7.2-Identificar a 

presença de microorganismos, a partir das características dos 

alimentos. 

 7.3-Cumprir normas de higienização nas áreas de manipulação 

de alimentos. 

7.4-Cumprir normas de higienização pessoal de manipuladores 

de alimentos. 7.5-Cumprir normas de higienização na 

conservação dos alimentos. 

 7.6-Cumprir procedimentos de segurança alimentar. 

7.7-Caracterizar as edificações e instalações sanitárias. 

 7.8-Realizar prevenção sanitária. 

7.9-Executar técnicas de arrumação e limpeza de incumbências. 

7.10-Interpretar a legislação de educação ambiental. 

 7.11-Separar lixo comum do lixo orgânico. 

8-Preenchimento de pedidos de serviços 

(PS) 

8.1-Elaborar PS, em conformidade com as normas internas. 

 8.2 Efetuar o registro ou arquivamento dos PS e ordens de 

serviço. 

 8.3-Acompanhar o andamento do reparo junto às OM de apoio. 

9-Preenchimento de pedidos de material 9.1-Utilizar programas informatizados para elaboração de 

pedidos de material. 9.2-Elaborar pedidos de aquisição de 

material, seguindo as normas em vigor na MB e ordens internas. 

9.3-Controlar o andamento dos pedidos de material elaborados 
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10-Utilização de utensílios de uso comum 10.1-Cumprir os procedimentos de segurança na utilização de 

utensílios, orientando outros militares envolvidos na tarefa. 

10.2-Utilizar facas para corte de carne e pescado e de desossar, 

etc. 

10.3-Utilizar facas e utensílios especiais para a confecção de 

ornamentos de pratos. 

10.4-Utilizar cutelo e machadinha para cortes de ossos. 

10.5-Utilizar panelas de pequeno e médio porte. 

10.6-Utilizar utensílios de cozinha em geral. 

10.7-Manter em condições de pronto uso os utensílios de 

trabalho. 

10.8-Comunicar necessidade de substituição ou aquisição de 

utensílios. 

11-Operação de equipamentos e aparelhos 11.1-Cumprir procedimentos de segurança na utilização de 

equipamentos e aparelhos. 

11.2-Operar caldeirões elétricos ou a vapor. 

11.3-Operar fritador elétrico. 

11.4-Operar chapas de grelhados. 

11.5-Operar fogão industrial. 

11.6-Operar fogão a base de chapas elétricas. 

11.7-Operar máquinas industriais de corte de ossos. 

11.8-Operar máquinas de moer carne. 11.9-Operar batedeiras 

industriais. 11.10-Operar masseira industrial na confecção de 

pães. 

11.11-Operar cilindro industrial. 

11.12-Operar modeladora de pães. 11.13-Operar a cortadeira de 

pães. 11.14-Operar forno industrial de panificação. 

11.15-Operar estufas climáticas de panificação. 

11.16-Operar liquidificador industrial. 11.17-Operar 

descascador industrial de legumes. 

11.18-Operar triturador de alimentos. 11.19-Operar máquina 

para laminar frios. 

11.20-Operar cafeteiras industriais. 11.21-Operar sanduicheiras 

manuais e industriais. 

11.22-Manter em condições de pronto uso dos equipamentos de 

trabalho. 

11.23-Comunicar a necessidade de substituição ou aquisição de 

equipamentos. 

11.24-Limpar equipamentos e aparelhos, após utilização 

12-Corte de carnes em geral 12.1-Cumprir os procedimentos de higiene no corte e limpeza 

de carnes em geral. 

12.2-Distinguir tipos de carnes. 

12.3-Cortar carnes bovinas. 

12.4-Desossar carne. 

12.5-Cortar carne suína. 

12.6-Cortar carne de aves. 

12.7-Cortar pescados. 

12.8-Limpar carnes em geral. 

12.9-Limpar crustáceos em geral. 
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13-Preparação de molhos e temperos 13.1-Cumprir os procedimentos de higiene na manipulação de 

temperos, especiarias e condimentos. 

13.2-Refogar alimentos. 

13.3-Preparar molhos quentes. 

13.4-Preparar molhos frios. 

13.5-Temperar carnes em geral. 

13.6-Temperar pescados e crustáceos. 

14-Preparação de pratos a base de cereais, 

legumes e hortaliças 

14.1-Cumprir os procedimentos de higiene na manipulação de 

cereais, legumes e hortaliças. 

14.2-Preparar pratos de arroz. 

14.3-Preparar pratos de grãos. 

14.4-Preparar suflês. 

14.5-Preparar pratos de legumes. 

14.6-Lavar hortaliças e frutas, cumprindo os procedimentos de 

higiene. 

 14.7-Preparar saladas utilizando grãos. 14.8-Preparar saladas 

utilizando folhas 14.9-Preparar saladas a base de maionese. 

14.10-Preparar saladas com massas. 

15-Preparação de pratos de carnes 15.1-Cumprir os procedimentos de higiene na manipulação de 

carnes em geral. 15.2-Preparar pratos de carnes. 15.3-Preparar 

pratos de frango. 15.4-Preparar pratos de carne suína. 15.5-

Preparar pratos de dieta a base de carnes. 15.6-Preparar pratos 

de carnes regionais. 

16-Preparação de pratos de pescados e 

crustáceos 

16.1-Cumprir os procedimentos de higiene na manipulação de 

pescados e crustáceos em geral. 

16.2-Preparar pratos de peixes. 

 16.3-Preparar pratos de lagostas, lagostins e siris. 

16.4-Preparar pratos de camarões, lulas e polvo. 

16.5-Preparar pratos de dieta a base de peixes. 

16.6-Preparar pratos de peixes regionais 

17-Preparação de pratos de massas 17.1-Cumprir os procedimentos de higiene na manipulação de 

farináceos em geral. 

17.2-Preparar pratos de massas recheadas em geral. 

17.3-Preparar pratos de macarronada e talharim. 

17.4-Preparar pratos de massa ao molho. 

17.5-Preparar pratos de massa fresca. 17.6-Preparar pratos de 

massa integral. 

18-Preparação de doces, salgados e pães 18.1-Cumprir procedimentos de higienização no manuseio de 

alimentos. 18.2-Preparar salgadinhos. 

18.3-Preparar pavês, bolos, rocamboles e tortas. 

18.4-Preparar recheios. 

18.5-Preparar doces a base de ovos. 18.6-Preparar massa de 

pães. 

18.7-Preparar massa de pizza. 18.8-Preparar massa folheada. 
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19-Ornamentação de pratos 19.1-Cumprir os procedimentos de segurança no manuseio de 

utensílios cortantes. 

19.2-Ornamentar pratos de entrada. 19.3-Ornamentar prato de 

saladas. 

19.4-Ornamentar prato de carnes em geral. 

19.5-Ornamentar sobremesas. 

19.6-Ornamentar salgadinhos. 

20-Controle de bens patrimoniais da 

incumbência 

20.1-Utilizar programas informatizados, como ferramenta de 

apoio às tarefas administrativas. 

20.2-Verificar a necessidade de baixa ou transferência dos 

materiais supostamente inservíveis. 

20.3-Providenciar a etiqueta contendo as características do 

material, quando do recebimento de itens novos. 

20.4-Realizar verificação dos materiais sob sua 

responsabilidade. 

20.5-Controlar os bens patrimoniais da sua incumbência. 

21-Execução de tarefas do municiamento 21.1-Executar os procedimentos de abastecimento de material 

para o rancho. 

21.2-Controlar o recebimento de material para o rancho. 

21.3-Inspecionar diariamente o paiol de mantimentos e 

frigoríficas. 

21.4-Controlar a validade de gêneros. 

22-Execução de serviços de rancho 22.1-Identificar a estrutura de pessoal e material existente em 

cozinhas. 

22.2-Descrever as atribuições do chefe da cozinha. 

22.3-Descrever as atribuições dos rancheiros. 

22.4-Identificar os critérios para disposição de alimentos 

preparados no balcão. 

 22.5-Identificar as possibilidades de aproveitamento de sobras. 

22.6-Aplicar procedimentos de etiqueta social e profissional. 

22.7-Identificar o público-alvo de eventos. 

22.8-Aplicar as fases do planejamento: proposta de cardápio, 

orçamento, etc. 22.9-Executar técnicas de higienização e 

sanitarização de cozinhas. 

23-Condicionamento e Higidez Física 23.1-Identificar o valor da higidez física para a vida militar. 

23.2-Identificaras normas condicionantes referentes ao 

treinamento físico militar. 23.3-Nadar de acordo com os 

parâmetros estabelecidos na norma em vigor. 

23.4-Permanecer dentro d'água, sem uso de auxílios de 

flutuação e propulsão, de acordo com os parâmetros 

estabelecidos na norma em vigor. 

 23.5-Correr de acordo com os parâmetros estabelecidos na 

norma em vigor. 

23.6-Realizar exercícios de força muscular, de resistência 

aeróbica e de flexibilidade, em prol da qualidade de vida. 

23.7-Praticar as modalidades esportivas previstas na norma em 

vigor. 
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Tabela 2 –  Disciplinas e Cargas Horárias do Curso de Especialização em Cozinheiro (C-Espc-CO)  . Fonte: Currículo  Curso 

de Especialização em Cozinheiro((C-Espc-CO)) Anexo D(33), do Of nº 352/2016, da DEnsM ao CIAA  

DISCIPLINAS CARGAS 

HORÁRIAS 

TA-1004-0258 - SEGURANÇA ALIMENTAR EM SERVIÇOS DE RANCHO 116 HORAS 

TA-1006-2010 - CONFEITOS, SALGADOS E PANIFICAÇÃO 200 HORAS 

TA-1007-2010 - ARTE DE COZINHAR 200 HORAS 

TA-1013-0411 - SELEÇÃO E PREPARO DE ALIMENTOS 44 HORAS  

CB-1001-0208 LIDERANÇAMILITAR-NAVAL I 16 HORAS 

CB-1003-0509 - HIGIENE E PRIMEIROS SOCORROS 45 HORAS 

EP-2001-0506 - TREINAMENTO FÍSICO-MILITAR 30 HORAS 

CARGA HORÁRIA REAL 651 HORAS 

ATIVIDADE EXTRACLASSE 84 HORAS 

TEMPO RESERVA 25 HORAS 

CARGA HORÁRIA TOTAL 760 HORAS 

 Disciplinas e Cargas Horárias do C-Espc-CO 

 

  

  

Tabela 3 –  Disciplinas e Cargas Horárias do Currículo  Curso de Aperfeiçoamento em Cozinheiro(C-Ap-CO) Anexo C(39), 

do Of nº 352/2016, da DEnsM ao CIAA. 

DISCIPLINAS CARGAS 

HORÁRIAS 

TA-2001-5502 - ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS 116 HORAS 

TA-2003-4302 - NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 86 HORAS 

TA-2004-0420 - NOÇÕES BÁSICAS DE HOTELARIA 80 HORAS 

TA-2005-0245 - ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 90 HORAS 
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TA-2007-0449 - ATRIBUIÇÕES DO CHEFE DE COZINHA 196 HORAS 

TA-2008-1005 - INFORMÁTICA APLICADA 50 HORAS 

AD-2002-1007 - COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO II 70 HORAS 

AD-2005-1007 - ADMINISTRAÇÃO DE MUNICIAMENTO E CAIXA DE 

ECONOMIAS II 

70 HORAS 

AD-2022-1007 - INGLÊS TÉCNICO BÁSICO AP 70 HORAS 

AD-2013-1010 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 100 HORAS 

AD-2030-1008 - SISTEMA DE GESTÃO DE BENS DA FAZENDA NACIONAL 

III 

80 HORAS 

EP-2001-0506 - TREINAMENTO FÍSICO MILITAR 30 HORAS 

CARGA HORÁRIA REAL 1032 HORAS 

ATIVIDADE EXTRACLASSE 114 HORAS 

TEMPO RESERVA 54 HORAS 

CARGA HORÁRIA TOTAL 1200 HORAS 

 Perfil profissional do Técnico em Gastronomia 

 

 

 

 Tabela 4 - Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT) - 4ªEdição, Pág 454-455 - 

Julho,2020. 

O Técnico em Gastronomia será 

habilitado para: 

- Coordenar a organização e a preparação do ambiente de trabalho da 

cozinha. - Monitorar o recebimento, a entrada, a saída e o 

armazenamento de mercadorias em estoque. - Supervisionar o pré-

preparo e a aplicação de técnicas de corte e cocção em alimentos. - 

Preparar e finalizar produções gastronômicas. - Produzir e executar 

fichas técnicas operacionais para produções gastronômicas. - 

Colaborar com a elaboração e a revisão de cardápios. - Intermediar 

as relações entre as equipes de cozinha, salão e bar, além de auxiliar 

na coordenação da equipe de cozinha. 
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Para atuação como Técnico em 

Gastronomia, são fundamentais: 

- Conhecimentos multidisciplinares sobre aspectos socioculturais e 

econômicos relacionados à gastronomia, bem como conhecimentos 

técnicos sobre utensílios, equipamentos e técnicas de preparação de 

alimentos. - Conhecimentos sobre práticas sustentáveis e manejo de 

resíduos e sobre o cumprimento das legislações relacionadas à 

produção e à segurança dos alimentos. - Trabalho colaborativo, 

comunicação clara, comprometimento com a sustentabilidade, 

atitude empreendedora, proatividade, criatividade e flexibilidade 

para a solução de problemas e situações imprevistas. 

Possibilidades de qualificação 

profissional com certificações 

intermediárias, no curso técnico, 

considerando ocupações previstas na 

CBO: 

- Auxiliar de Cozinha - Cozinheiro 

Campo de atuação Restaurantes Lanchonetes Bares Eventos Catering Cozinha industrial 

Meios de hospedagem Cruzeiros marítimos e embarcações turísticas 

Demais estabelecimentos que ofertem refeições 

Possibilidades de verticalização para 

cursos de graduação (Curso Superior 

de Tecnologia, Bacharelado e 

Licenciatura): 

- Curso Superior de Tecnologia em Gastronomia - Bacharelado em 

Gastronomia 

 TÉCNICO EM GASTRONOMIA 800 horas 

Perfil profissional do Tecnólogo em Gastronomia 

 Tabela 5 - Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. Brasília, DF, 2016,3ªEdição ,Pág. 152. 

 Tecnólogo em Gastronomia  1600 Horas 

Perfil profissional de 

conclusão 

Concebe, planeja, gerencia e operacionaliza produções culinárias nas 

diferentes fases dos serviços de alimentação. Cria preparações culinárias e 

valoriza a ciência dos ingredientes. Diferencia e coordena técnicas 

culinárias.  Planeja, controla e avalia custos.  Coordena e gerencia pessoas 

de sua equipe.  Valida a segurança alimentar.  Planeja, elabora e organiza 

projetos de fluxo de montagem de cozinha.  Identifica utensílios, 

equipamentos e matéria-prima em restaurantes e estabelecimentos 

alimentícios.  Articula e coordena empreendimentos e negócios 

gastronômicos.  Identifica novas perspectivas do mercado alimentício.  

Vistoria, avalia e emite parecer técnico em sua área de formação. 

  

 

Campo de atuação 

  

  

Centros gastronômicos. Embaixadas e consulados. Empresas de 

hospedagem, recreação e lazer. Hospitais e Spas. Indústria alimentícia. 

Parques temáticos, aquáticos, cruzeiros marítimos. Restaurantes comerciais, 

institucionais e industriais, catering, bufês e bares. Instituições de Ensino, 

mediante formação requerida pela legislação vigente. 
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Ocupações CBO associadas 

  

2711-10 - Tecnólogo em gastronomia (Gastrônomo). 

2711-05 - Chefe de cozinha. 

  

  

Possibilidades de 

prosseguimento de estudos 

na Pós-Graduação 

  

  

Pós-graduação na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, entre outras. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação de cozinheiros profissionais no Brasil por muito tempo ficou a cargo da 

aprendizagem no trabalho. Os jovens à procura de emprego começavam a trabalhar em 

restaurantes em funções como lavador de pratos ou ajudante geral e, através da observação ou 

com ajuda de algum Chef ou cozinheiro com mais paciência, iam aprendendo os segredos da 

profissão e pouco a pouco alcançando cargos mais importantes. Segundo Laurent (2006, p. 17), 

“antigamente, a maioria dos jovens que procuravam emprego em restaurante vinha das camadas 

mais simples da população”. 

No Brasil, no final do período conhecido como o Estado Novo (1937 a 1945), as 

diretrizes governamentais com relação à educação deram ênfase a formação técnica e 

profissionalizante. Assim criou-se em 1942 o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial) e em 1946, o SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), este com 

forte vocação para o ensino e treinamento nas áreas de hotelaria e gastronomia. 

Em 1951 o SENAC dá início ao curso de Garçom e, no final dos anos de 1960, por meio da 

cessão em comodato pelo governo do estado do Grande Hotel de Águas de São Pedro e 

convênios firmados com escolas internacionais (o Lycée Technique Hôtelier Jean Drouant, da 

França e a École Hôtelière de Lausanne, da Suíça), a oferta de cursos se amplia e intensifica. 

O Chef francês radicado no Brasil desde dos anos de 1980, Laurent Suadeau, também esclarece 

a importância da formação universitária na área: 

[...] A formação de novos cozinheiros é um assunto que merece atenção, pelas 

variantes envolvidas...O desenvolvimento de novos produtos e equipamentos para 

cozinha certamente vai exigir a contrapartida de cozinheiros com preparo tecnológico 

e cultural adequado. Nesse sentido, os jovens saídos das escolas representam papel 

fundamental.(SUADEAU, 2004, p. 76). 

  

O crescimento dos cursos de gastronomia vem ocorrendo principalmente a partir de 

meados desta década, associado tanto ao crescimento de diferentes empreendimentos de 

alimentação e bebidas, como também à valorização de uma profissão que ocorreu em outras 

países, como afirma o jornalista Michael Ruhlman, em matéria publicada nos Estados Unidos: 

[...] mesmo assim, nos últimos cinqüenta anos, e mais ainda nas duas últimas décadas, 

o cenário da culinária tinha explodido. Cozinheiros tenham se tornado chefs, e chefs 

tinham se tornado celebridades. Proliferavam revistas especializadas em alimentos. 

Programas de rádio nacionais e locais, dedicados à alimentação enchiam o ar nos fins 

de semana. Uma rede de televisão inteira fora criada para exibir programas sobre 



 Florianópolis, Ed.2, n.01, Agosto/2021 - ISSN/2675-5203 154 

alimentos e culinária, 24 horas por dia. Havia restaurantes que estavam se tornando 

tão famosos quanto espetáculos da Broadway. E o trabalho em si – no passado, tarefa 

das classes mais baixas – tinha virado moda. Pais, antigamente orgulhosos de dizer 

que seu filho tinha entrado na faculdade de direito, agora se vangloriavam de seu filho 

estar na escola de culinária. (RUHLMANL, 2007, p.24-25) 

No Brasil, o ensino superior em nível de graduação pode ser oferecido nas seguintes 

modalidades: bacharelado, licenciatura e tecnologia. Os bacharelados são tidos como cursos de 

graduação plena e oferecem conhecimento amplo com embasamento teórico para a formação 

profissional. Os de licenciatura dirigem-se à formação de professores, com foco em 

conhecimentos de didática, desenvolvimento humano e processo de aprendizagem. Os de 

tecnologia são centrados na prática profissional e no desenvolvimento de tecnologias e dirigem-

se a formações específicas. Além desses tem-se no ensino superior os cursos sequenciais, 

dirigidos à obtenção ou atualização de qualificações técnicas, profissionais ou acadêmicas, 

ampliando seus conhecimentos em um dado campo do saber. 

Uma busca simples na internet mostra que atualmente os cursos de gastronomia são 

oferecidos principalmente no formato de tecnólogos, sendo que alguns passaram de sequência 

para tecnólogo. Em geral, a estrutura curricular dos cursos de Tecnologia em Gastronomia se 

baseia em três pilares: práticas de cozinha, nutrição e segurança alimentar, e gestão. 

Com carga horária mínima de 1.600 horas, normalmente apresentam a duração de 4 

semestres e regime modular de disciplinas. O Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia, do Ministério da Educação (MEC), indica assim o perfil do egresso do curso 

Tecnólogo em Gastronomia: 

O Tecnólogo em Gastronomia concebe, planeja, gerencia e operacionaliza produções 

culinárias atuando nas diferentes fases dos serviços de alimentação, considerando os 

aspectos culturais, econômicos e sociais [...]. O domínio da história dos alimentos, da 

cultura dos diversos países e da ciência dos ingredientes, além da criatividade e 

atenção à qualidade são essenciais nessa profissão, onde o alimento é uma arte. (MEC, 

2009). 

Com o propósito de aprimorar e fortalecer os Cursos Superiores de Tecnologia - CST, 

o Ministério da Educação encarrega-se, periodicamente, da atualização do Catálogo Nacional 

de Cursos Superiores de Tecnologia – CN CST. Essa atualização, prevista no art. 5º, § 3º, inciso 

VI do Decreto nº 2006/5.773, e na Portaria nº 2006/1.024, é imprescindível para assegurar que 

a oferta desses cursos e a formação dos tecnólogos acompanhem a dinâmica do setor produtivo 

e as demandas da sociedade. Até o momento, foram disponibilizadas duas edições do Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, a primeira em 2006, que elencou 98 

denominações de cursos; e a segunda em 2010, que elevou o número de denominações para 

113. 

Para a elaboração desta terceira edição do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia, atividade essa coordenada pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 

Superior — SERES, em estreita colaboração com a Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica — SETEC, foram consideradas as propostas de atualização recebidas pelo MEC 

no período compreendido entre 2011 e 2013, assim como as denominações dos Cursos 

autorizados em caráter experimental constantes do Cadastro e–MEC, além das denominações 

de cursos já constantes do Catálogo de 2010. 
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No sentido de dotar o processo de atualização de um caráter coletivo e participativo, a SERES 

instituiu, por meio da Resolução CC–PARES nº 1, de 24/01/2014, publicada no Diário Oficial 

da União de 27/01/2014, a Câmara Consultiva Temática — CCT de Atualização do Catálogo 

de Cursos Superiores de Tecnologia, composta de diversos segmentos envolvidos na oferta dos 

CST no país, os quais foram incumbidos da indicação de especialistas, posteriormente 

selecionados pelo MEC, para a avaliação das propostas de atualização do Catálogo. 

A atualização do CNCST consistiu de uma construção coletiva que contou com a 

participação de professores, especialistas e pesquisadores, entidades representativas das 

instituições de educação superior, entidades de representação profissional, dentre outros, 

inclusive via consulta pública por meio da qual se acolheram inúmeras sugestões para o 

aprimoramento do documento. Desse trabalho resultou a revisão dos descritores dos 113 cursos 

já constantes do catálogo anterior, e o acréscimo de 21 novas denominações, totalizando 134 

denominações de Cursos Superiores de Tecnologia a integrarem o novo CNCST. 

  Essa atualização possibilitou rever uma série de conceitos, informações e evoluções 

tecnológicas que permeiam a formação profissional do tecnólogo, o que resultou em um 

documento mais amplo e mais denso. Nesse sentido, em relação à descrição dos eixos 

tecnológicos, o texto foi aprimorado e, em relação a cada curso, foram destacadas importantes 

informações relacionadas a um conjunto de oito descritores a seguir conceituados: 

● Denominação do curso: corresponde à denominação pela qual devem ser identificados os 

Cursos Superiores de Tecnologia ofertados pelas Instituições de Educação Superior. 

 ● Eixo tecnológico: corresponde aos 13 eixos tecnológicos que estruturam a organização dos 

Cursos Superiores de Tecnologia. 

● Perfil profissional de conclusão: corresponde ao elenco de ações que o egresso do Curso 

Superior de Tecnologia, no seu exercício profissional, é capaz de realizar.  

● Infraestrutura mínima requerida: corresponde à infraestrutura mínima necessária para o 

funcionamento do curso. 

● Carga Horária mínima: corresponde à carga horária mínima do curso, que no caso dos CST 

é estabelecida em 1.600, 2.000 e 2.400 horas. 

● Campo de atuação: corresponde aos locais em que o profissional poderá desempenhar suas 

atribuições. 

● Ocupações CBO associadas: corresponde às ocupações constantes na Classificação Brasileira 

de Ocupações (CBO) associadas aos cursos oferecidos no catálogo. Trata-se de ocupações que 

o profissional graduado no Curso Superior de Tecnologia pode exercer ou tem relação direta 

com o perfil profissional do egresso, fornecendo perspectivas de inserção profissional. 

● Possibilidades de prosseguimento de estudos na Pós-Graduação: corresponde às 

possibilidades de continuidade de estudos em cursos de pós-graduação lato sensu e stricto 

sensu, coerentes com o itinerário formativo do graduado. 

  Nesta proposta foram indicadas as áreas de pós-graduação definidas pela CAPES. As 

possibilidades sinalizadas no Catálogo, no entanto, são meramente indicativas e não esgotam 

todo o leque de possibilidades de verticalização possíveis. 

  É importante destacar que o Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, na 

medida em que relaciona os cursos superiores de tecnologia, trazendo informações essenciais 

sobre o perfil profissional do tecnólogo e sobre a organização da oferta do curso, visa, por um 

lado, subsidiar os procedimentos de regulatórios referentes aos CST e, por outro, orientar 
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estudantes, educadores, sistemas e redes de ensino, instituições ofertantes, entidades 

representativas de classe, empregadores e o público em geral acerca desses cursos. 

Cabe ressaltar, por fim, que têm assegurada sua plena equivalência aos cursos ofertados em 

âmbito civil os cursos elencados no eixo militar, bem como demais cursos ofertados por 

instituições de educação superior militares, cuja denominação e organização curricular estejam 

em conformidade com os descritores do CNCST. 

Ao submeter esta nova versão do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de 

Tecnologia à sociedade brasileira, a partir da publicação da Portaria MEC nº 413, de 11 de maio 

de 2016, o MEC contribui para qualificar a oferta dos CST e formar profissionais cada vez mais 

aptos a desenvolver, de forma plena e inovadora, as atividades próprias de cada curso 

tecnológico, com capacidade para utilizar, desenvolver ou adaptar tecnologias com a 

compreensão crítica das implicações daí decorrentes e das suas relações com o processo 

produtivo, o ser humano, o ambiente e a sociedade. 

De acordo com Portaria Normativa Interministerial MEC/MS, que dispõe sobre 

equivalência dos cursos de educação profissional técnica de nível médio, desenvolvidos na MB 

e incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT), o CB-CO 

concludente do C-Espc-CO receberá diploma de Técnico em Cozinha.   

O  Cabo Especialista em Cozinha, após conclusão do Curso de Especialização de carga 

horária de 760 horas, recebe o diploma de técnico em Gastronomia em conformidade com o 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio (CNCT). 

  Não obstante isto, o SG-CO Aperfeiçoado, concludente do C-Ap-CO de carga horária 

de 1200 horas, não recebe o diploma de Tecnólogo em Gastronomia em conformidade com 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (CN CST). 

De acordo com a tabela 1 e 2 o C-Espc-CO e  o C-Ap-CO, somam juntos uma carga 

horaria de 1960 horas , que se encontra acima da carga horária mínima de 1.600 horas, exigida 

pelo Mec para os Cursos Superiores Tecnológicos (CST). 

Com a Reforma da Educação Profissional (1996/97), houve o início dos cursos 

tecnológicos no Brasil, tendo se consolidado nos anos subsequentes (2002-2007). Neste período 

foi implantado o Programa de Reforma da Educação Profissional (PROEP) e lançado o 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia que passou a ser um guia para a 

organização dos cursos na área tecnológica. Entretanto as políticas públicas para a educação 

não garantiram a qualidade dos cursos oferecidos, e muito menos a adequada formação dos 

docentes que trabalham nos cursos. 

Cabe ressaltar, por fim, que apesar de ser a Marinha a única das três Forças que Forma 

Cozinheiro Militar, haja vista, as peculiaridades demonstradas  na tabela 1, o Curso de 

Gastronomia na Marinha do Brasil não está  elencado no eixo militar, bem como demais cursos 

ofertados por instituições de educação superior militares, cuja denominação e organização 

curricular estejam em conformidade com os descritores na versão mais recente do Catálogo 

Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia à sociedade brasileira, a partir da publicação da 

Portaria MEC nº 413, de 11 de maio de 2016.. 
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RESUMO 

O presente estudo está diretamente relacionado à necessidade de evidenciar a vital importância 

da escola, seu gestor e demais funcionários, na realização de atividades construtivas, coletivas, 

inovadoras e que orientem seus partícipes a sentirem-se contagiados pelo processo de 

transformação, construção do conhecimento e de cidadania, pois frente a tantas desigualdades 

sociais e contradições, ela se tornou um dos poucos meios da maioria da população ter acesso 

ao conhecimento. Para tanto, analisa, reflete e discute os meios de construção e interação, numa 

abordagem multidimensional, constituindo-se assim, na possibilidade dos sujeitos envolvidos 

no processo, questionarem a própria identidade. Busca contribuir com o processo de gestão e 

formação dos educadores, numa perspectiva de trabalho comprometido com a escola 

democrática, bem como a efetiva participação e integração escola e comunidade, objetivando a 

construção do sujeito, no seu dia a dia, em suas relações sociais, voltada à cidadania ativa e a 

educação para o desenvolvimento social. Conclui-se que há necessidade de maior 

comprometimento de todos a fim de superar limites impostos pelos modelos tradicionais, 

possibilitando ao ser humano condições de apropriar-se do conhecimento e ressignificar-se.  É 

possível a escola ter como fio condutor de seu trabalho pedagógico a construção da cidadania, 

desde que a mesma possua como suporte o Projeto Político-Pedagógico e parta do pressuposto 

de que nele estejam contemplados os anseios dos vários segmentos inseridos no processo 

educativo. 

Palavras chave: Conhecimento. Construção. Comprometimento. Integração. Cidadania. 

  

ABSTRACT 

The present study is directly related to the need to highlight the vital importance of the school, 

its manager and other employees, in carrying out constructive, collective, innovative activities 

that guide its participants to feel infected by the process of transformation, construction of 

knowledge and citizenship, because in the face of so many social inequalities and 

contradictions, it has become one of the few ways in which the majority of the population has 

access to knowledge. To do so, it analyzes, reflects and discusses the means of construction and 

interaction, in a multidimensional approach, thus constituting, in the possibility of the subjects 

involved in the process, questioning their own identity. It seeks to contribute to the process of 

management and training of educators, in a perspective of work committed to the democratic 

school, as well as the effective participation and integration of school and community, aiming 

at the construction of the subject, in their day-to-day, in their relationships. focused on active 

citizenship and education for social development. It concludes that there is a need for greater 

commitment by all in order to overcome limits imposed by traditional models, enabling human 

beings to be in a position to appropriate knowledge and resignify themselves. It is possible for 

the school to have the construction of citizenship as the guiding thread of its pedagogical work, 

as long as it supports the Political-Pedagogical Project and assumes that the wishes of the 

various segments included in the educational process are contemplated. 

Keywords: Knowledge. Construction. Commitment. Integration. Citizenship. 
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INTRODUÇÃO 

  

            Em uma sociedade em que os valores materiais e o poder ocupam lugar de relevância, 

onde poucos têm acesso a muitos e muitos a muito pouco, faz-se necessário a construção de 

uma escola pública com qualidade, preocupada com o ensino-aprendizagem, voltada às reais 

necessidades dos sujeitos, assegurando-lhes condições de acesso, apropriação e construção do 

conhecimento, assim ressignificando-se, e possibilitando a promoção de mudanças sociais com 

vistas ao bem comum. 

         Nesta perspectiva, a efetivação desse processo será possível com o comprometimento 

de todos os envolvidos, querendo fazer e querendo fazer bem, numa dimensão política e ética. 

         Diante disso, a função do gestor escolar e demais profissionais da área têm fundamental 

importância, pois é através de seus encaminhamentos que possibilita aos alunos condições de 

formar e construir cidadania. 

       É indispensável acrescentar também, a importância da participação da comunidade escolar, 

pois não obteremos um trabalho produtivo e nem mudanças, se não buscarmos a integração, 

além dos alunos, com pais e responsáveis por eles. Possibilitando assim, espaços de diálogos, 

promovendo a convivência escolar, mostrando-lhes que são muito importantes para construção 

de uma escola pública e democrática. 

         Ressalta-se ainda, que a construção do Projeto Político-Pedagógico da escola é um 

exercício para democratizar as relações internas dela e oportunizar a participação de todos os 

segmentos, possibilitando à escola condições de delinear sua própria identidade. 

      Assim, realizou-se a organização e seleção de material bibliográfico, onde buscou-se 

em diferentes autores embasamentos teórico-metodológicos, visando o processo de gestão 

democrática e suas implicações na gestão da escola pública, bem como, viabilizar estratégias 

que mobilizem à efetiva participação da comunidade escolar no processo de construção do 

sujeito-cidadão. 

O presente estudo abordará a escola na sua função como mediadora da gestão escolar, 

realizando estudos bibliográficos, possibilitando assim uma melhor análise e interpretação do 

contexto que a cerca, com o objetivo de viabilizar discussões e reflexões sobre os processos que 

ajudam na construção da escola do sujeito-cidadão.  

   

A FUNÇÃO MEDIADORA DA GESTÃO ESCOLAR 

  

          Diante de uma proposta de discussão acerca da gestão escolar como mediadora na 

formação do sujeito-cidadão, é necessário uma reflexão sobre como as escolas se apresentam e 

quais são suas perspectivas no processo de formação do sujeito da qual ela também participa. 

          Primeiramente, é preciso lembrar que em muitas escolas os diretores são indicados, 

com ou sem o aval da comunidade escolar. Em face disso, cria-se um “ clima” constrangedor 

aos envolvidos no processo educativo escolar, levando-os, muitas vezes, a agirem em defesa de 

interesses próprios. 

          Segundo, quando não há um trabalho compartilhado, os membros da escola tendem a 

formar grupos específicos, com ideias afins, perdendo o sentido da coletividade, acabando com 
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a lealdade das pessoas, causando impacto negativo sobre a qualidade do trabalho, a 

produtividade da equipe e a sua eficácia. 

          Terceiro, caminhando-se por direções opostas, como podemos desenvolver práticas que 

levem ao coletivo? 

 
A palavra gestão provém do latim e significa: levar sobre si, carregar, chamar a si, 

executar, exercer, gerar. O termo gestão tem sua raiz etimológica em gerente, que 

significa fazer brotar, germinar, fazer nascer; desta mesma raiz provêm os termos 

genitora, genitor.  (CURY,2007). 

  

              Neste caso, a gestão de um serviço público, o que reforça o seu caráter público. A 

gestão da escola pública implica em uma ação ético-política, que leve a concretização de metas, 

integrando toda a comunidade escolar, de forma democrática, oportunizando a vivência da 

democracia, estabelecendo-se normas, princípios e valores. 

         Desta forma, a comunidade sentindo-se valorizada, motiva-se a participar nos 

diferentes segmentos e instâncias: conselhos deliberativos, associação de pais e professores, 

grêmio estudantil, conselhos de classe participativos, reuniões para planejamento, elaboração 

de projetos coletivos e reuniões administrativas e pedagógicas. 

         Também é importante ressaltar a necessidade de o gestor estar efetivamente 

comprometido com o processo educacional, pois o mesmo requer conhecimento e competência 

tanto administrativa quanto pedagógica. 

 

[...] na gestão democrática, deve haver a compreensão da administração escolar como 

sendo uma atividade-meio, através da reunião de esforços coletivos de toda a 

comunidade escolar para o implemento dos fins da educação, assim como a 

compreensão e a aceitação do princípio de que a educação é um processo de 

emancipação humana, que dura a vida inteira do indivíduo, num processo que nunca 

se acaba. (BARROS, 2009). 

  

          Ao gestor escolar e à equipe cabe estabelecer condições e envolver a comunidade. Para 

tanto, devem ser capazes de organizar ideias e ações, conectando-as com propostas inseridas no 

projeto da escola, pois construí-las é comprometer-se coletivamente para vivenciá-lo em todos 

os momentos. Gadotti nos ajuda a compreender melhor esta questão: 

 

Como liderança e responsável maior da escola, o diretor deve ter um papel decisivo 

na construção do projeto pedagógico. A forma de sua escolha é, por isso mesmo, 

também sumamente importante. No Brasil, o diretor de escola tem sido escolhido 

através de diferentes recursos: nomeação direta ou através de listas oferecidas ao 

nomeador, concurso, esquemas mistos e também, por meio de eleição direta. O tipo 

de vínculo e de relação do diretor com a instituição educativa e com a comunidade 

escolar se altera, dependendo da forma como ele é escolhido. (GADOTTI, 2000, 

p.51). 

  

          Convém ressaltar que todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto político 

por estar articulado com os interesses reais e coletivos da população para um tipo de sociedade. 

É pedagógico, também, porque na dimensão pedagógica reside a possibilidade da efetivação da 

intencionalidade da escola, que é a formação do cidadão participativo, responsável, 

compromissado, crítico e criativo. 
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          Dessa forma, o Projeto Político Pedagógico propicia a vivência democrática necessária 

para a participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. 

          Nessa perspectiva, acredita-se que uma Gestão Escolar democrática e participativa 

tem fundamental importância, pois juntamente com o gestor, pais, alunos, professores e 

funcionários assumem sua parte de responsabilidade pelo projeto da escola. (GADOTTI, 2000, 

p.35). 

          A gestão democrática também enfrenta situações em que não encontrará respostas 

prontas ou resultados consensuais. Optando por esta forma de trabalho terá de conviver com 

divergências de ideias, desafios que requerem bom senso, vontade de dividir responsabilidades, 

capacidade de incentivar à formação de novas lideranças, promover ações inovadoras, 

compartilhadas, assegurando assim, uma educação de qualidade para todos. 

 

A gestão de uma escola, portanto, não é diferente da organização de uma comunidade, 

de uma sociedade e a condução desse processo, envolvendo saberes e fazeres e 

conduzindo pessoas na busca de um objetivo comum: a preparação dos educandos 

para o exercício da cidadania, é o que caracteriza como atividade política. (AZIBEIRO 

e COSTA, 2002, p.42). 

  

         Convém ressaltar que, o sentido de política aqui, é tida como uma atividade que objetiva 

um compromisso coletivo, viabilizando aos sujeitos envolvidos condições de construírem sua 

cidadania, dia a dia, participando e opinando nas tomadas de decisões, discutindo possibilidades 

de melhorias, tendo liberdade de organizarem-se, onde os direitos e deveres façam parte do 

cotidiano escolar. Assim ressignificando-se e promovendo mudanças sociais. 

         É importante observar que a participação efetiva exige, que se procure entender as 

características dos sujeitos aos quais nos referimos. 

  

O termo sujeito, acrescido dos adjetivos corporativo ou cultural, refere-se a um grupo 

de pessoas que agem na sociedade conforme um critério comum que as identifica, de 

tal modo que se reconhecem como mutuamente pertencentes a uma mesma história e 

possuindo um mesmo destino como horizontes. (...) O sentimento de pertencer cria e 

mantém a comum identidade. ( ... )Os adjetivos corporativo e cultural visam a apontar 

a ênfase maior, ou menor que tenham os objetivos dominantes no grupo em relação à 

obtenção de benefícios para o próprio grupo ou para os demais grupos existentes. (...) 

sujeitos corporativos são aqueles cuja ênfase se dá na busca de benefícios limitados 

ao próprio grupo, enquanto sujeitos culturais visam objetivos de caráter mais geral 

cuja consecução tende a favorecer a um número maior de pessoas e grupos. (...) nesse 

sentido o sujeito cultural é necessariamente pluralista. (JAIR MILITÃO, 1989, P. 71). 

  

          Ressalta-se ainda que, em uma mesma comunidade pode haver vários tipos de sujeitos, 

além dos aqui mencionados. Porém, neste momento, enfoca-se principalmente os sujeitos 

culturais, os quais vivenciam o processo de capacitação à participação, que se realiza formal e 

informalmente nas atividades cotidianas da escola. Se ela estiver aberta a esta participação, um 

importante passo terá sido dado em direção da gestão democrática que ora analisamos. 

         A gestão democrática acontecerá interligada à elaboração do Projeto político-

Pedagógico da escola e a implantação de conselhos escolares, representado por todos os 

segmentos que a constituem e na tomada de medidas que garantam a autonomia administrativa, 

pedagógica e financeira, sem retirar do estado às suas obrigações com o ensino público. Desta 
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forma, o gestor poderá executar o que o coletivo escolar deliberou e aprovou em seu Projeto 

Político Pedagógico. 

         Reforça-se ainda que, a escola possuindo a autonomia financeira, poderá estabelecer 

parcerias com outros segmentos da sociedade civil, para a realização de projetos voltados à 

qualificação do ensino público. 

            A escola que se almeja é aquela em que os segmentos escolares e comunitários podem 

eleger o seu dirigente (gestor), participar dos conselhos escolares, definindo, deliberando, 

avaliando e fiscalizando de forma socializada, a execução de suas propostas em prol de uma 

escola pública a toda sociedade. 

         É indispensável acrescentar também que, durante a realização de todo o processo, o 

professor estará atuando efetivamente, ao lado do gestor da escola, em todas as atividades 

propostas e realizadas. Essas práxis implicam em melhoria na qualidade de seu trabalho 

docente, pois o mesmo estará de forma comprometida, praticando a cidadania ativa na escola. 

 

[...] a educação para a cidadania ativa, ou seja, a formação para a participação na vida 

pública, significa participar como cidadão comum ou como governante. A educação 

não consiste apenas no processo social que permite ao indivíduo, enquanto 

governado, ter conhecimento de direitos e deveres e deles dar conta com escrúpulo e 

inteligência, mas, sim capacitar a todos para a posição de governante em potencial.( 

BENEVIDES, 1994, p.5) 

           Neste novo cenário educacional, pode-se afirmar que a gestão escolar, compreendendo-

a em seu todo, contribuirá e mediará a construção do sujeito-cidadão ativo, participante, capaz 

de julgar e escolher, indispensável numa democracia.  Para tanto, é necessário um trabalho 

concreto, responsável e comprometido, que atenda às necessidades da maioria (cidadão e 

cidadã). Conforme Proposta Curricular - Santa Catarina (1998, p. 97). 

 

A educação escolar deve exercitar a democracia e a cidadania, enquanto                                                                                                  

direito social, através da apropriação e produção de conhecimentos. Para tanto, faz-se 

necessária à busca de uma sociedade isenta de seletividade e discriminação, 

libertadora, crítica, reflexiva e dinâmica, onde homens e mulheres sejam sujeitos de 

sua própria história.   

  

           Como se sabe o acesso e a permanência com qualidade, na escola, a todos os alunos 

estão garantidos na LDB (Lei de Diretrizes e Base) e na Constituição Federal Brasileira e não 

são um presente do governo ao povo, mais uma obrigação do estado, sociedade e da família. 

             É necessário que os investimentos destinados à educação, realmente sejam aplicados 

nela, e em suas reais prioridades, valorizando os profissionais da área, assim como a escola em 

seu todo. Também deve existir o compromisso e decisão política, requisitos importantíssimos 

para que realmente aconteça o que está previsto em lei. 

          Por outro lado, a educação escolar sozinha não forma cidadãos, nem acontece isolada 

do mundo. Ela sofre influências em sua prática e é resultante de ações, valores e princípios da 

realidade histórica que influenciam em sua prática, porém ela pode prepará-los, subsidiá-los 

para que possam constituírem-se e construírem sua cidadania, promovendo o entendimento com 

os diferentes num espaço de convivência, onde os conflitos são trabalhados e não camuflados. 

          Nesta perspectiva, precisa-se considerar as grandes diferenças regionais que existem 

em nosso país, logo as prioridades de uma região para outra são também diferenciadas, 
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devendo-se observar o que realmente cada comunidade precisa para que aconteça o processo 

de implementação de uma educação para a diversidade.  Neste contexto, reforça-se a ideia de 

que a escola precisa conquistar sua autonomia com competência. 

 

A formação escolar deve prover as pessoas de competências básicas com a capacidade 

de expressão, de compreensão do que se lê, de interpretação de representações, a 

capacidade de mobilização e de esquemas de ação progressivamente mais complexos 

e significativos nos mais diferentes contextos; a capacidade de construção de mapas 

de relevância das informações disponíveis, tendo em vista a tomada de decisões, a 

solução de problemas ou o alcance de objetivos previamente traçados; a capacidade 

de colaborar, de trabalhar em equipe e, sobretudo a capacidade de projetar o novo, de 

criar um cenário de problemas, valores e circunstâncias no qual devemos agir 

solidariamente. (MACHADO. 2002, p.151). 

  

          Acrescenta-se também, que tendo em vista o contexto em que se vive, não se pode 

negar a presença da ideologia imposta pelos grandes grupos econômicos, uma vez que a 

preocupação destes é a formação de mão-de-obra para o mercado de trabalho. Os mesmos: 

 

[...] colocam a educação e o currículo como essenciais para a reestruturação da 

sociedade a partir de critérios baseados no funcionamento do mercado e encaram a 

qualidade em educação a partir de uma ótica econômica, pragmática e administrativa, 

em favor de uma elite minoritária. (PROPOSTA CURRICULAR SANTA 

CATARINA/ 98, p. 99). 

 

   Ao analisar-se o contexto e entendendo que o cenário da educação precisa ser 

redimensionado, no sentido de reconstruir o saber escolar e a formação do educador que nela 

atua, pode-se dizer que a escola pública ou escola cidadã, pertence à cidadania, às pessoas que 

convivem em torno e dentro dela: país, alunos, professores, funcionários e pessoas que se 

preocupam com a sua construção. Reforçando-se sempre que é necessário cultivar que a escola 

pertence a todos e que podemos construí-la melhor. É indispensável acrescentar também que: 

“Democracia e cidadania se exigem mutuamente: só pode ser dito cidadão aquele que 

participa e se faz responsável pela vida da sua comunidade, o que por sua vez, implica, 

necessariamente, num Estado baseado na soberania do povo, no qual os seus membros 

se reconheçam como seres livres (capazes de pensar e agir por si mesmos) e iguais 

(sem qualquer vínculo obrigatório de submissão), capazes de participar da 

determinação das condições de vida da comunidade. (...) é preciso que cada um exerça 

sua cidadania para que haja democracia. (...) surpreendentemente, no entanto, é que a 

disposição para participação na vida da comunidade não parece ser uma disposição 

presente nos homens dos Estados democráticos, pelo contrário, o individualismo e o 

descaso com a vida pública é um traço marcante das sociedades contemporâneas. (...) 

A tutela antidemocrática, na medida em que impõe a condição infantil de 

irresponsabilidade incompatível com as exigências de um Estado democrático”. 

(REIS, 2002, p.1) 

 

         É preciso ter claro que, cabe à escola e seus segmentos preocuparem-se com o 

conhecimento a ser trabalhado, pois através do currículo legitimam-se formas de organização 

da sociedade, mostrando o que é coerente ou não, o que realmente aquela comunidade necessita 

para o processo de construção de sua cidadania. Salientamos que mesmo com as limitações da 

escola, é possível trabalharmos para promover relações participativas de poder e a formação de 

um saber crítico e articulado com necessidades prioritárias das classes populares. 

As tentativas de se promover, na escola, o tipo de educação favorável ao 

desenvolvimento do poder e do saber popular apresentam-se como experiências 

“utópicas”. De certa forma são “irrealizáveis”, pois o contexto desfavorável pode 
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dificultar e até impedir sua evolução. Mas o “ projeto” que essas experiências 

representam pode ser profundamente revolucionário, na medida em que denuncia as 

contradições inerentes às estruturas sociais e anuncia superação. Neste sentido, estas 

experiências utópicas se tornam importantes, pois nos ajudam a descobrir em que 

direção a luta deve continuar.  (FLEURI, 1999, p. 100) 

        Nesta perspectiva, somente uma educação multicultural pode realizar este trabalho, pois 

ela se dispõe avaliar criticamente seu currículo, procura capacitar amplamente seus educadores 

para que modifiquem suas atitudes e elaborem estratégias pertinentes a educação da maioria 

menos favorecida, para tentar entendê-la em seu universo cultural e a sociedade onde vivem, 

possibilitando que os alunos dialoguem com outras culturas. Assim, a articulação da diversidade 

cultural dos alunos proporcionará um melhor conhecimento de si próprio, a partir do contato e 

do entendimento com o outro. Como diz Gadotti (1998, p.86): “ Hoje percebemos com mais 

clareza que a diferença não deve apenas ser respeitada. Ela é uma riqueza da humanidade e a 

base de uma filosofia do diálogo ”. Gadotti ressalta ainda que: 

  

O diálogo, porém, não pode excluir o conflito, sob pena de ser um diálogo ingênuo. 

Eles atuam dialeticamente, o que dá força ao diálogo entre os oprimidos é a sua força 

de barganha frente ao opressor. (...) O diálogo de que nos fala Paulo Freire não é o 

diálogo romântico entre oprimidos e opressores, mas o diálogo entre os oprimidos 

para a superação de sua condição de oprimidos. Esse diálogo supõe e se completa, ao 

mesmo tempo, na organização de classe, na luta comum contra o opressor, portanto 

no conflito. (GADOTTI, 1985, p.13) 

  

          Em fase disso, o Projeto Político-Pedagógico é um exercício para democratizar as 

relações internas e externas da escola e oportunizar a participação de todos os segmentos no 

processo da educação formal. Construir um projeto é antever um futuro diferente do presente. 

Nas palavras de Gadotti: 

 

Todo projeto pressupõe rupturas com o presente e promessas para o futuro. (...) um 

projeto educativo pode ser tomado como promessa frente a determinadas rupturas. As 

promessas tornam visíveis os campos de ação possível, comprometendo os seus atores 

e autores. (GADOTTI. 1994, p. 579) 

  

          Desta forma, o Projeto Político Pedagógico propicia a vivência democrática necessária 

à participação de todos os membros da comunidade escolar e o exercício da cidadania. Porém 

é importante ressaltarmos que, para que isso aconteça, é indispensável proporcionarmos 

situações que permitam aos professores, equipe pedagógica e funcionários a realização de um 

fazer pedagógico de forma coerente. 

           Esse processo democrático deve ser alicerçado em pressupostos teóricos – 

metodológicos críticos, viáveis, onde os sujeitos possam interagir, comprometidos em 

solucionar os problemas daquela comunidade, isto é, de todos os segmentos que compõem o 

coletivo escolar. Segundo Souza e Marçal: 

  

Na LDB, destacam-se três grandes eixos diretamente relacionados à construção do 

projeto pedagógico: O eixo da flexibilidade que vincula-se à autonomia, possibilita a 

escola organizar seu próprio trabalho pedagógico; O eixo da avaliação que reforça um 

aspecto importante a ser observado nos vários níveis do ensino público (artigo 9º, 

inciso VI); E o eixo da liberdade que expressa-se no pluralismo de ideias e de 
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concepções pedagógicas (artigo 3º, inciso VIII ) e da proposta de gestão democrática 

do ensino público (artigo 3º, inciso VIII ), a ser definida em cada sistema de ensino. 

(SOUZA e MARÇAL, 2001, p.16). 

           Assim, verifica-se que a Lei de Diretrizes e Bases considera que é na escola que se 

pode criar espaços educativos e nos profissionais da educação competência técnica e política 

que os habilita a participar da elaboração de seu Projeto Político Pedagógico, ampliando o papel 

da escola frente à sociedade e fortalecendo sua autonomia. Veiga afirma que: 

 

“A principal possibilidade de construção do Projeto Político Pedagógico passa pela 

relativa autonomia da escola, de sua capacidade de delinear sua própria identidade. 

Isso significa resgatar a escola como espaço público, lugar de debate, do diálogo, 

fundado na reflexão coletiva”. (VEIGA, 1997, p.14) 

  

          É necessário repensar a concepção de autonomia e de cidadania plena, aquela não 

exclui a solidariedade com o outro. O autônomo é a pessoa que assume sua identidade, sua 

postura. 

          A escola deve formar pessoas autônomas, para submeter o mercado à cidadania, ao 

contrário do que prega o neoliberalismo, que endeusa o mercado e desqualifica a sociedade. 

Diante disso, como deve acontecer de fato a participação da sociedade no processo de 

construção da escola cidadã? 

          Não se pode ficar indiferente. O movimento para a construção dela deve nascer da 

inquietação, do não se calar, diante da desqualificação da escola. A efetiva participação é a 

decisão de uma sociedade, uma comunidade que se mobiliza e a autonomia é uma referência 

necessária a quem participa e sente-se parte integrante de um processo. Conforme Marques: 

 

A participação ampla assegura a transparência das decisões, fortalece as pressões para 

que sejam elas legítimas, garante o controle sobre os acordos estabelecidos e, 

sobretudo, contribui para que sejam contempladas questões que de outra forma não 

entram em cogitação. (MARQUES, 1990, p.21). 

 

       Sabe-se que existem entraves, pois nem todos têm consciência da necessidade de participar 

da construção de uma escola cidadã, que é também espaço de formação da sociedade, uma vez 

que no Brasil quem surgiu primeiro foi o estado. Talvez tenha nascido daí a concepção que 

temos de que as coisas devam vir prontas, de cima para baixo. 

     Tendo em vista o processo educacional, acredita-se que o passo inicial à construção do 

cidadão seja a instrução formal, pois através dela se adquire conhecimentos e, paralelo a isso, 

informa sobre o cotidiano vivido por outros grupos sociais, relações econômicas, avanços 

científicos e tecnológicos e esclarecimentos para melhor entendimento de sua realidade social, 

com possibilidades de mudanças e escolhas conscientes: Entretanto isso não é tudo para a 

constituição de cidadãos. Depende também de que todos os envolvidos ajam democraticamente, 

viabilizando ação política democrática, reflexão sobre liberdade e igualdade, pois sem elas não 

haverá ação compartilhada e democrática que pressupõe responsabilidade, abertura de novos 

espaços à participação dos sujeitos de forma dinâmica e contínua. 

    Nesse momento, ressalta-se a fundamental importância da gestão escolar democrática, 

competente e comprometida, pois a mesma abrange as dimensões pedagógica, administrativa e 
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financeira e implica em repensar a estrutura de poder da escola, objetivando sua socialização, 

propiciando delegação de poder e resultado na prática da participação coletiva. 

        O processo efetivo de uma gestão democrática comprometida com práticas 

consequentes, isto é, com exercício de uma ação pedagógica condizente com as necessidades e 

exigências educacionais colocadas por seus contextos específicos, e que o tempo e a história 

que construímos nos impõem cotidianamente, é também uma aliada essencial na consolidação 

de um trabalho desvinculado de ideologias impostas e incoerentes. Ela pressupõe movimentos 

de participação na escola e na comunidade, acompanhados de debates em assembleias e a 

organização de práticas compartilhadas nas decisões de todas as esferas. Conforme Cardoso: 

 

A participação do cidadão na sociedade e o exercício da cidadania são sem dúvida o 

fundamento da democracia e constituem o alargamento da base social da democracia. 

Tal participação compreende a participação política, social, econômica e cultural. A 

participação do cidadão e o exercício de sua cidadania no campo educacional e, mais 

especialmente, na gestão da escola, estão ligados a um processo mais amplo de 

extensão da cidadania social à cidadania educacional. (CARDOSO, 1996, p.31). 

  

          Neste sentido o pressuposto democrático da escola está ligado à sua função social. 

         A gestão democrática, não se reduz simplesmente a processos transparentes 

relacionados à função administrativa, ela relaciona-se também, e de forma essencial à sua 

função social, no sentido de democratizar o conhecimento produzido e socializado por ela. O 

entendimento de gestão democrática não tem sido interpretado no todo do processo educativo 

e em seu significado político social. Este processo tem caráter dinâmico, dialético e se dá no 

movimento político-administrativo da escola, construindo-se dia a dia no seu interior. 

       A escola torna-se democrática, pelas novas relações sociais que estabelece, pela 

democratização das decisões e principalmente, pela formação para a cidadania do cidadão, 

entendido como ser social histórico e sujeito de relações.  

  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   

          No contexto atual, há necessidade de maior envolvimento de todos os segmentos da 

sociedade, a fim de promover estudos, discussões, possibilitando a superação de limites 

impostos pelos modelos tradicionais, buscando assim, amenizar os problemas sociais. 

          Diante desta perspectiva, é necessário repensar as práticas escolares e planejar o 

processo de implantação da democracia participativa e de gestão compartilhada nas unidades 

escolares, possibilitando efetiva integração em busca do bem comum. 

          Reforça-se aqui, a ideia de que o envolvimento e comprometimento coletivo, a criação 

de lideranças, através da distribuição de tarefas e a criação de mecanismos de cooperação, 

possibilitam ao ser humano capacidade de transformar-se e renovar-se de forma democrática, 

o que certamente contribuirá para a qualidade do ensino e para o sucesso escolar do aluno. 

          Observa-se que possibilidades de inovações  da prática pedagógica da escola tendo 

como referência o Projeto Político-Pedagógico, existem e podem ser construídas como: O 
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desenvolvimento de ações compartilhadas para a melhoria da qualidade, fazendo com que a 

escola cumpra seu papel social e auxilie na apropriação do conhecimento como elemento de 

transformação e ressignificação; Recriando o espaço escolar, envolvendo prática pedagógica e 

atividades com a comunidade interna e externa; Propostas de trabalho com diretrizes claras. 

          Portanto, essa nova concepção pressupõe uma gestão que se processe como meio de 

transformação social. Uma gestão democrática, participativa, comprometida, compartilhada e 

compreendida como prática no cotidiano escolar. Desta forma, busca-se um processo 

permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola na busca de estratégias viáveis à 

realização dos objetivos institucionais, garantindo a participação da comunidade interna e 

externa, com a finalidade de assumirem o papel de co-responsáveis no projeto pedagógico. 

          Para tanto, é importante buscar o comprometimento com o coletivo da escola, 

planejando o que se quer fazer e encantamento pelo que se faz e o que será feito. A  participação 

efetiva  pode acontecer com a realização das seguintes atividades: Conselhos de classe 

participativo, planejamento do calendário anual e  de ensino, escolha dos livros didáticos, 

organização de eventos culturais, comemorações, atividades cívicas e esportivas, reuniões 

administrativas e pedagógicas, reuniões de pais, elaboração e atualização do Projeto Político-

Pedagógico e sua execução  no  dia a dia escolar, acompanhamento do processo ensino-

aprendizagem, elaboração de projetos educacionais, discussão para inserção de novas 

disciplinas no currículo escolar, dias de estudo, seminários, palestras e capacitações e controle 

sobre aplicação de verbas.  

          Nesse sentido, é necessário ressaltar a importância da gestão democrática participativa, 

não somente no sentido administrativo, mas também como mediadora da prática pedagógica e 

política, pois assim, as decisões têm a perspectiva de serem mais eficazes, uma vez que surgem 

das necessidades da comunidade envolvida. Além disso, existirá a possibilidade de a escola 

recuperar sua função de escola pública, de qualidade e transformadora. 
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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 bibliografica 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 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 neuropsychopedagogist's work in working with 

children with autism spectrum disorder (ASD) analyzing, through a bibliographical research, 

the competences and definitions and attributions of neuropsychopedagogy. Some techniques 

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

and in the assistance to the family and education professionals. It was observed that 

neuroscience, cognitive psychology and pedagogy studies that guide the training of 

neuropsychopedagogists favor the understanding of how the brain works and learns and, added 

to its assessment and intervention tools, help in the development process of children with 

autism. Its work together with the school, multidisciplinary team, medical team, school 

mediation and family can bring many benefits to the autistic child, bringing gains in the 

educational, social and psychological areas and contributing to a better quality of life and 

greater possibilities for autonomy. 

Keywords: Neuropsychopedagogy. 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 alcanças 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 

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. 
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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 

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).  
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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 Relatend 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. 

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  
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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 
Este trabalho Ensino de Matemática: atividades com jogos, constituem um recurso didático de grande 

importância no ensino da Matemática. Tem por objetivo apresentar meios que possa contribuir no trabalho 

docente em sala de aula. Os jogos devem ser vistos pelos professores com um olhar pedagógico e fundamental 

no ensino aprendizagem, por meio deles haja uma formação de indivíduos sociais críticos. Que seja capaz de 

tirar conclusões exatas no seu dia a dia. Mesmo sendo um aluno de qualquer nível de escolaridade o jogo 

possui a força de contribuir no desenvolvimento do aprendiz. É de suma importância introduzir uma 

metodologia mais aprimorada e atraente na reflexão do ensino da matemática. Com base em estudos e relatos 

dos especialistas na área, é realizado um trabalho de revisão bibliográfica de autores que pesquisaram, 

analisaram o tema. Atualmente ensinar matemática usando os jogos, exige do professor mudança de postura. 

Pois não é deixar o aluno livre em sala de aula, e sim propor tarefas educativas e realizar o monitoramento. O 

aprendiz necessita de suporte para vencer os obstáculos e alcançar o progresso estudantil e ser capaz de exercer 

a sua própria cidadania. 

Palavras-chave: Aluno. Aprendizagem. Jogos. Matemática. Professor. 
 

ABSTRACT  

This work Mathematics Teaching: activities with games, constitute a didactic resource of great importance in 

the teaching of Mathematics. It aims to present means that can contribute to the teaching work in the classroom. 

Games should be seen by teachers with a pedagogical and fundamental look at learning teaching, through them 

there is a formation of critical social individuals. That you can draw exact conclusions in your day-to-day life. 

Even being a student of any level of education the game has the strength to contribute to the development of 

the learner. It is of paramount importance to introduce a more improved and attractive methodology in the 

reflection of mathematics teaching. Based on studies and reports of experts in the area, a bibliographic review 

work is carried out by authors who researched, analyzed the theme. Currently teaching mathematics using 

games, requires the teacher to change posture. For it is not leave the student free in the classroom, but rather 

pro… 

Keywords: Student. Learning. Games. Mathematics . Teacher. 

 

INTRODUÇÃO 

O ensino da Matemática é desafiante não só na educação Infantil e no Ensino Fundamental I 

e Il, mas em todos os níveis educacionais. Mas grande parte dos estudos e pesquisas realizadas na 

área do Ensino de Matemática: as atividades com jogos. Apresenta que os jogos estão mais presentes 

na Educação Infantil, do que nas demais modalidades do ensino.  

Segundo Cervo (2002, p.25), "toda investigação nasce de um problema observado ou sentido, 

de tal modo que não pode prosseguir". Muitos professores da área da Matemática, não se preocupam 

em elaborar aulas atrativas e com a presença dos jogos. Seja por comodismo ou ainda são portadores 

de uma metodologia tradicionalista. É preciso fazer uma pausa e refletir a importância da participação 

coletiva dos alunos nas atividades. O professor deve preparar o aluno para a vida em sociedade e não 

apenas um conhecedor de conteúdo. 
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O objetivo desse trabalho é, apresentar meios que possa contribuir com as aulas de matemática 

no Ensino Infantil e no Ensino Fundamental das Séries Iniciais.  Onde possa ser criado um ambiente 

saudável e propício a aprendizagem da Matemática por meio dos jogos. A sala de aula deve ser um 

espaço onde prepara pessoas para sobreviverem numa sociedade contextualizada, para alcançar novos 

horizontes.  

A importância da realização da temática dessa pesquisa, justifica-se que os jogos devem fazer 

presença na sala de aula no Ensino de Matemática e das demais disciplinas.  

No primeiro tópico apresenta: A contribuição dos jogos na aprendizagem, que deve estar 

sempre presente em todas as fases educacionais. 

No segundo sub tópico: a linguagem matemática dos jogos, apresenta a contribuição dos 

jogos no aprendizado da Matemática. 

O trabalho apresenta uma proposta de como o professor de Matemática pode atuar mediante 

a uma educação contemporânea que exige do professor a cada dia mais. E os jogos podem ser um 

material essencial no momento de conceituar e apresentar os conteúdos. 

Assim sendo considerado que, o Ensino de Matemática por meio de jogos pode possibilitar o 

desenvolvimento do ensino aprendizagem do aluno.   

 

A contribuição dos jogos na aprendizagem 

 

A presença dos jogos na vida humana sempre deixou o seu marco de satisfação e de alegria. 

Desde os tempos antigos o homem busca nos jogos momentos de descontrair a rotina do seu cotidiano. 

O descanso da mente e do corpo, por meio de um jogo ou brincadeira que possa distrair. 

 Na escola da atualidade, os jogos sempre estão presentes entre os alunos. Mas destacando em 

especial sala de aula da Educação Infantil. Quando os alunos chegam no Ensino Fundamental os jogos 

começam a não fazer parte das aulas como deveriam. Vale lembrar que os jogar e brincar são 

atividades lúdicas que leva o aprendiz a uma diversão pedagógica em sala de aula. Desenvolvendo o 

seu psíquico, motor, afetivo, social e cognitivo. 

As atividades com os jogos constituem um recurso importantíssimo no ensino aprendizagem. 

É um recurso didático muito importante no ensino da Matemática. Pois os jogos podem proporcionar 

prazer e desenvolvimento na aprendizagem. 

 

 De acordo com Esmole (2007). 

     
O trabalho com jogos é um dos recursos que fornece o desenvolvimento da linguagem, 

diferentes processos de raciocínio e de interação entre os alunos, uma vez que durante um jogo 

cada jogador tem a possibilidade de acompanhar o trabalho de todos os outros, defenderem 

pontos de vista e aprender a ser crítico e confiante em si mesmo. (SMOLE, 2007,p.1)  

 

Segundo Smole (2007), o trabalho com jogos além de favorecer o aprendizado, ajuda no 

desenvolvimento da linguagem dos alunos. O aluno praticando um jogo está ao mesmo tempo 

vivenciando a construção do seu próprio saber. 

O jogo além de descontrair, ajuda no processo de diferentes processos de raciocínio. Podendo 

formar um indivíduo crítico e confiante, em suas próprias decisões. A presença dos jogos e 

brincadeiras na sala de aula é um fator primordial. Por meio dos jogos e brincadeiras acontece a 

interação social entre os alunos. 
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Mediante ao universo de conquistas que o professor de Matemática almeja alcançar em suas 

aulas Macedo (2000) afirma que. 

 
Para que realmente haja compreensão da Matemática em detrimentos da simples memorização 

pelas crianças, é imprescindível que, tanto na Educação Infantil como nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, o professor desenvolva um trabalho com materiais concretos que possam 

auxiliar os processos de raciocínio dessa faixa etária. (  MACEDO,2000,p.135) 

 

De acordo com a afirmação de Macedo (2000), é fundamental para que haja uma memorização 

das crianças na Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. O professor deve 

valorizar a presença dos materiais concretos no âmbito da sala de aula. Para uma aprendizagem 

satisfatória nessa faixa etária, o manuseio e a aplicação dos materiais concretos contribuirá com as 

etapas do processo de raciocínio. A criança necessita do tocar e do visualizar para melhor tirar as suas 

conclusões. 

Para Macedo (2000, p,135), afirma que o jogo é essencial para os aprendizes. "O ato de jogar 

possibilita o desencadeamento das construções no sujeito, pois as ações presentes nos jogos 

permitem: compreender melhor, fazer melhores antecipações, ser mais rápido, cometer menos erros 

ou errar por último" [...].  

Considerando a sala de aula um ambiente propício para a aprendizagem. É bom lembrar 

também que ficar conectado por horas não é nada fácil para o aluno. Pois, mediante a esse cansaço é 

que o ato de jogar deve-se fazer presente em sala de aula. O jogo irá possibilitar ao aluno uma 

progressão no processo das contribuições dos saberes. Podendo assim alavancar o processo ensino 

aprendizagem dos alunos. 

Quando se fala de saber ensinar Freire (1996), afirma que. 

 
[...]Saber ensinar não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 

produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um aberto 

a indagações à curiosidades, às perguntas dos alunos, as suas inibições, um ser crítico e 

inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho, a de ensinar e não de transmitir conhecimento. 

(FREIRE, 1996.p.47)  

 

 

Nesta perspectiva Freire (1996), deixa claro que o professor tem o papel de mediador entre o 

aluno e o mundo, conduzindo-o por meio de seu desenvolvimento cognitivo. 

Em sala de aula os jogos não podem ser vistos apenas como um passa tempo ou um momento 

de descontração. Mas mediado pelo professor, permite a uma melhor compreensão dos conteúdos. 

Podendo assim possibilitar a conceituação de fórmulas e regras matemáticas. Ajudando nas 

coerências com os erros e possa contribuir no encontro das estratégias de como evitá-los. 

 

A linguagem matemática dos jogos 

 

O professor ao planejar as suas aulas deve ficar atento a que material lúdico será apresentado 

aos alunos. Se esse material suprir as expectativas esperadas. A apresentação do jogo só poderá surtir 

efeito na aprendizagem se houver motivação, assim afirma Neill (1968). 
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Sem motivação, não há aprendizagem. Não adianta insistir: por mais que o professor se esforce 

para ensinar matemática de mil maneiras diferentes e interessantes, se ele o aluno mão estiver 

motivado, ele não vai aprender. (NEILL,1968. p.355) 

 

Segundo Neill (1968), a importância do aluno ser motivado no processo de ensino 

aprendizagem, é para que estimule a vontade de aprender. Se não houver motivação não adianta o 

professor bordar sua aula e apresentar aos alunos o mais belo jogo. Se o aluno vive uma desmotivação 

educacional ele não irá interessar e nem aprender. 

Um determinado jogo pode ser interessante para o professor, mas o aluno pode não sentir o 

mesmo apreço em jogar o jogo. Pois, um jogo deve ser um convite agradável para os aprendizes e 

não um massacre. 

Mediante o universo da linguagem dos jogos Junior (2018), afirma o seguinte. 

 
Na sala de aula, um jogo ou brincadeira deve ser repetidos várias vezes. A medida que os alunos 

vão se adaptando e conhecendo melhor as regras e a organização dos conteúdos, podem se 

empenhar mais em assumir as estratégias que são oferecidas, em consequência, o jogo passa a 

proporcionar mais aprendizagem. (JUNIOR, 2018.p.26) 

 

Segundo Junior (2018), as crianças não assimilam um jogo na primeira apresentação. É 

necessário que o professor faça a repetição do jogo diversas vezes em sala de aula. Para que os alunos 

possam assimilar melhor as regras. 

Um jogo deve ser usado para que possa contribuir na organização dos conteúdos. E possa 

ajudar no desenvolvimento do ensino aprendizagem dos educandos. 

A presença do jogo em sala de aula servirá para proporcionar uma melhoria nos conteúdos 

estudados. 

É comum detectar a presença dos jogos na Educação Infantil. Mas quando o aluno chega na 

Educação Fundamental das Séries Iniciais, os jogos começam a não fazer parte da rotina de sala de 

aula. Sendo que na realidade o jogo nunca deveria ser afastado da vivencia do aluno, como afirma 

Guimarães (2007). 

 
Os jogos de regras, podem ser uma forma bastante desafiante para acriança aprender as 

operações aritméticas e outros conteúdos matemáticos. Ao se trabalhar com jogos na sala de 

aula, inicialmente o professor necessita propor uma discussão sobre os conhecimentos que 

as crianças já possuem do jogo: alguém já viu esse jogo? (GUIMARÃES, 

200.p.78)  

 

Para Guimarães (2007), os jogos presentes em sala de aula podem contribuir muito na fixação 

dos conteúdos com os alunos. Pois a aprendizagem não está baseada apenas em conteúdo dos livros 

didáticos. A presença dos jogos em sala de aula podem fazer a diferença, podendo ser desafiante para 

o aluno. 

Pois, os jogos de regras exigem muito do aluno, como: atenção, estratégias e raciocínio. Essa 

contextualização dos jogos com os conteúdos matemáticos, pode ajudar a criança e adolescente a 

vivenciar a prática conceitual do que irá ou estar estudando.  

 
Os professores podem e devem utilizar diversos recursos nas aulas de Matemática a 

fim de atingir os objetivos didáticos, dar eficácia a seu trabalho e contribuir para 

facilitar a aprendizagem de conceitos e procedimentos. (BIGODE,2009. p.147) 
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No ambiente da sala de aula, o professor deve assumir o papel de intermediador. Esta atendo 

e fazendo as observações necessárias, verificando as necessidades emergentes. E a partir dessas 

observações criar estratégias que possam suprir as defasagens educacionais no processo ensino 

aprendizagem, para que o aluno obtenha o sucesso escolar. 

Os jogos podem constituir muito numa forma interessante e atraente ao ser colocado em 

discussão uma problemática entre os alunos. Onde exigirá dos participantes regras, disciplinas e 

atenção a todo o instante. E os jogos tornam as aulas mais prazerosas e atraentes, quando são 

satisfatórios para o estudante. A presença dos jogos no âmbito da sala de aula, não deve ser apenas 

para deixar os alunos livres por um certo tempo.   

Para Bemvenuti (20013.p.1940), deixa claro que o jogo é para: " Estar junto. Aprender junto. 

Compartilhar. Estar junto aprender com o outro e compartilhar é fantástico" 

Além de descontrair um pouco o cansaço da sala de aula. Os jogos promovem a socialização, 

o aprendizado coletivo, desenvolve a cultura do compartilhamento e desenvolve o fator do ensino 

aprendizagem que é o aprender uns com os outros. 

     

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observou-se que, nas ações pedagógicas cotidianas em sala de aula, os professores utilizam-

se estratégias de sucesso ou não. O professor espera que o desenvolvimento do seu planejamento seja 

positivo, mas ao avaliarem podem observar lacunas insatisfatórias.  

Com base em análises bibliográficas de autores que valorizam a presença dos jogos em sala 

de aula. Conclui-se que, os jogos são recursos fundamentais e que o professor deve fazer uso sem 

nenhum receio. Desde que haja sério cuidados em sua seleção e conhecimento antes de introduzi-los 

em sala de aula. 

O professor primeiramente deve procurar conhecer o jogo, a sua funcionalidade de regras e 

normas antes de levar para a sala de aula. Para que esse momento seja bem agradável e proveitoso. 

Deve sempre ter o cuidado na hora de fazer uma escolha, é sempre bom que o jogo interaja com o 

conteúdo estudado. É importante que durante a atividade com jogos, todos os presentes participam 

ativamente. 

O professor não é o dono do saber durante a aula, e sim o interlocutor que deve proporcionar 

a interação entre os jogadores. Garantindo a todos a ordem, o respeito e a participação coletiva. 

Muitos educadores evitam trabalhar com os jogos, pois podem agitar e gerar conflitos de ansiedade 

entre os alunos. Mas a presença do professor é para amenizar as situações e discernir os fluxos.  

Percebe-se tal situação, justamente em salas de aulas indisciplinadas e superlotadas no Ensino 

Fundamental da Séries Finais. Onde muitas das vezes o professor não consegue trabalhar com 

exatidão o seu planejamento pedagógico. 

Chegou-se à conclusão que, o aluno que não gosta de atividades com jogos, na sua trajetória 

escolar houve uma queima de etapas no seu processo ensino aprendizagem. Isso pode ocorrer, pois 

os jogos que foram introduzidos na Educação Infantil ou deveriam ter sido. Não foram continuamente 

trabalhados nas séries do Ensino Fundamental I. 

Em conclusão aos estudos realizados nesse trabalho, conclui-se que os jogos desenvolvam na 

criança as capacidades sensoriais, cognitivas, sociais e afetivas. 
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As capacidades sensoriais são aquelas responsáveis pelos desenvolvimentos dos sentidos tato, 

visão, audição e a percepção, etc.). 

As capacidades psicomotoras são aquelas responsáveis pelos desenvolvimentos que a criança 

desenvolve por meio de novas descobertas e que são aperfeiçoadas com os novos conhecimentos. 

As capacidades sociais são aquelas habilidades que a criança adquire por meio dos jogos, 

relacionando com outras pessoas. Aprendendo a conviver com as normas sociais. 

As capacidades afetivas são aquelas habilidades que levarão a crianças a se expressar de um 

modo espontâneo, aliviando as tensões e auxiliando no desenvolvimento de uma certa autonomia. 

No processo ensino aprendizagem, os jogos contribuem muito no desenvolvimento da criança. 

É importante a presença dos jogos no âmbito da sala de aula. Pois através dos jogos a criança poderá 

desenvolver múltiplas habilidades.  

As atividades com jogos são motivadoras e desperta o aprendizado em muitos alunos. 

Principalmente quando o aprendiz sente um agente ativo no seu processo de aprendizagem. Os jogos 

na Área da Matemática devem existir para ajudar a preparar o aluno no âmbito moral, social e 

político.   
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RESUMO 

A Interdisciplinaridade Matemática, é um desafio para o professor pensar, refletir e fazer com que o aluno 

possa acompanhar e participar dessa transformação com uma aprendizagem significativa. E com 

compreensão do mundo em que vive o aluno. A escola da atualidade necessita urgentemente ser 

reformulada e que seja traçada metas por meio de uma metodologia interdisciplinar. E que seja uma meta 

inovadora para suprir as defasagens da sala de aula e dê espaço a interdisciplinaridade escolar. Com o 

objetivo de ensinar a Matemática com atividades e situações-problemas contextualizadas ao cotidiano do 

aluno. O professor deve considerar o espaço onde habita o aluno, e esboçar a dimensão global em que se 

deve conceituar e vivenciar, para alcançar os novos horizontes metodológicos no ensino aprendizagem. 

Este trabalho e suas reflexões está embasado em pesquisas bibliográficas de autores renomados em 

educação. Em virtude das situações educacionais contemporânea, é de suma necessidade que uma 

disciplina com a temática interdisciplinaridade venha fazer parte do currículo escola. No que se refere a 

interdisciplinaridade já é desenvolvida de forma lenta dentro das escolas, sem surgir muito efeito. Desse 

modo é fundamental que se aplica uma nova metodologia de ensino no plano de ensino escola. Para que 

o aprendiz receba uma formação construtiva e alcance o progresso individual e coletivo como cidadão. 

Palavras-chave: Ensino Aprendizagem. Interdisciplinaridade. Matemática. Professor. 

 

ABSTRACT 

The Mathematical Interdisciplinarity is a challenge for the teacher to think, reflect and make the 

student can follow and participate in this transformation with significant learning. And with an 

understanding of the world in which the student lives. Today's school urgently needs to be 

reformulated and goals set through an interdisciplinary methodology. And that it is an innovative goal 

to fill the gaps in the classroom and give space to school interdisciplinarity. Aiming to teach 

Mathematics with activities and problem situations contextualized to the student's daily life. The 

teacher must consider the space where the student lives, and outline the global dimension in which 

they must conceptualize and experience, in order to reach new methodological horizons in teaching 

and learning. This work and its reflections are based on bibliographical researches by renowned 

authors in education. Due to contemporary educational situations, it is essential that a subject with 

the theme of interdisciplinarity becomes part of the school curriculum. With regard to 

interdisciplinarity, it is already developed slowly within schools, without much effect. Thus, it is 

essential to apply a new teaching methodology in the school teaching plan. For the apprentice to 

receive constructive training and achieve individual and collective progress as a citizen. 

Keywords: Teaching Learning. Interdisciplinarity. Mathematical. Teacher. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Interdisciplinaridade Matemática é pouco observada no meio educacional, isso pode ocorrer 

devido a Matemática ser considerada uma ciência exata. E o seu foco durante muitos anos era a 

resolução de problemas e a operacionalidade. O ensino da Matemática deve ser capaz de promover o 
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desenvolvimento da aprendizagem gráfica, raciocínio, reflexão no educando e dar suporte no 

desenvolvimento das competências matemáticas. 

Segundo Spolin (1998, p.3),"Experimentar é envolver-se totalmente e organizar com ele. Isso 

significa envolvimento em todos os níveis: intelectual, físico e intuitivo". 

O objetivo deste estudo é encontrar novas maneiras de fazer do ensino das aulas de matemática 

um espaço de formação interdisciplinar no aprendizado dos conteúdos matemáticos, dando a 

oportunidade do ensino aprendizagem acontecer contextualizado com as demais disciplinas. 

O trabalho está embasado em estudos feitos por meio de revisão bibliográfica, de autores 

descritos no mesmo. 

Atualmente, o trabalho pedagógico escolar desde os primeiros anos de escolaridade é pautado 

em disciplinas que se estruturam ao compor o currículo. É uma estruturação uni-disciplinar e 

independente ao seu conteúdo programado. A Matemática sendo uma ciência exata fica a lidar com 

vários temas que afetam o cotidiano do aluno, e encontra-se numa crise interdisciplinar. 

Assim sendo , o professor continua a utilizar metodologias sem atrativos com alunos que 

vivem numa sociedade em constante desenvolvimento. No entanto, a interdisciplinaridade presta sua 

contribuição na medida em que interage com todas disciplinas inovando a metodologia que prioriza 

o ensino aprendizagem. 

O texto encontra-se estruturado em duas partes: A linguagem Matemática, onde relata a 

importância do conhecimento da matemática para a vida cotidiana. E a Interdisciplinaridade em Ação, 

apresentando os meios para que a interdisciplinaridade possa acontecer na prática no âmbito da sala 

de aula. E além da introdução e das considerações finais. 

Dessa forma, este trabalho pretende apresentar como a interdisciplinaridade inserida nas 

metodologias presentes podem contribuir no processo do ensino aprendizagem da Matemática. 

 

 

A LINGUAGEM MATEMÁTICA 

A Matemática está presente na vida dos seres humanos desde o início da infância. Desde as 

primeiras percepções do sentir o cheiro da mãe e do pai e das pessoas que estão próximas. Sem ter 

nenhuma noção matemática, tem a capacidade de distinguir o diferente. Antes mesmo de ingressar 

no mundo escolar, ainda na infância, inicia a linguagem matemática. 

De acordo com Lorenzato (2006, p.1), "ao organizar brincadeira, jogar com os amigos, 

planejar as atividades diárias, como determinar o tempo de lazer e o estudo, calcular a quantidade de 

determinada coisa para grandes ou pequenas despesas, o indivíduo está usando a linguagem 

matemática". 

Mediante ao que mundo da linguagem matemática que envolve a aprendizagem Lorenzato 

(2006), afirma que, 

 

[...] é preciso sempre se basear na vivência da criança, aproveitando o conhecimento que ela adquiriu 

antes e fora da escola, o objetivo é proporcionar à criança condições de ela trabalhar 

significativamente com as noções matemáticas, como o fazer matemática, para que aprecie novos 

conhecimentos, a beleza matemática, e se beneficie das descobertas desses conhecimentos no 

cotidiano. (LORENZATO,2006, p.1). 

 

Segundo Lorenzato (2006), ao iniciar um novo processo no ensino aprendizagem da criança. 

É de suma importância que o novo a ser ensinado seja sempre com base na vivência cotidiana da 
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criança, respeitando e aproveitando os conhecimentos pré existentes adquiridos ao longo da vida. 

Seja todas as conquistas vividas fora do âmbito escolar. O principal objetivo é dar condições ao 

aprendiz de aproveitar os seus conhecimentos e contextualizar com os conteúdos escolares. 

O saber conviver com os conteúdos pedagógicos aproveitando os conhecimentos do 

cotidiano.  

No que se refere a linguagem matemática Lorenzato (2006, p.1), ainda deixa claro que: o papel 

do professor é fundamental na aprendizagem da Matemática, e a metodologia de ensino por ele 

empregada é determinante para o comportamento dos alunos. 

Embora o aluno já chegue à escola trazendo consigo uma bagagem de conhecimentos extra 

escolar, o professor deve dar aos alunos a oportunidade de realizar novas experiências e descobertas 

para o enriquecimento do seu processo ensino aprendizagem. 

Papert (2008), afirma que: 

 
A habilidade mais determinante do padrão de vida de uma pessoa é a capacidade de aprender novas 

habilidades, assimilar novos conceitos, avaliar novas situações, lidar com o inesperado. Isso será cada 

vez mais verdadeiro no futuro: a habilidade para competir tornou-se a habilidade de aprender. 

(PAPERT,2008, p.13). 

 

Mediante a colocação de Papert (2008), ainda que o indivíduo não seja capaz de compreender 

toda a linguagem matemática. Isso não quer dizer que a aprendizagem e o desenvolvimento de novas 

habilidades não venha acontecer.  

Mas cabe à escola organizar, sistematizar e ampliar todos os conhecimentos prévios que o 

aprendiz porta desde a infância e a vivência cotidiana armazenada. 

Nesse sentido a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL,2017, p. 221), destaca-se que, 

[...] precisa garantir que os alunos relacionem observações empíricas do mundo real a representações 

( tabelas, figuras e esquemas) e associam essas representações a uma atividade matemática, conceitos 

e propriedades fazendo indicações e conjecturas. 

A Base Nacional Comum Curricular (2017), deixa claro que a escola deve-se observar e 

respeitar os conhecimentos empíricos do aluno. É dever da escola trabalhar esses conhecimentos para 

que sejam consolidados com os novos conceitos apresentados pela escola. 

A linguagem Matemática cotidiana somada com o novo que a escola apresenta, permitirá que 

o aprendiz seja capaz de representar e interpretar com clareza e exatidão situações vivida na sua 

realidade. 

Para Dante (2009), 

 
Sendo a matemática uma área do conhecimento voltada para o raciocínio lógico e de direta relação com 

a vida cotidiana das pessoas (usamos matemática quando fazemos compras, quando administramos 

nossa renda familiar, quando localizamos um prédio, etc.), sua metodologia de ensino deve valorizar os 

pensamentos dos alunos por meio da expressão de suas ideias. (DANTE,2009, p.18).  

Embora existam pessoas que afirmam que não aprendem e não sabem a matemática, Dante 

(2009), afirma que a relação diária com os afazeres do cotidiano é um conhecimento matemático. 

Mesmo não dominando a forma técnica da matemática, a sua presença no dia é real.  

 

 

 

A interdisciplinaridade em ação 
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A escola ao organizar o trabalho pedagógico deve-se deixar de basear apenas em disciplinas 

estruturadas do currículo, e pautar para os temas que afetam o cotidiano do aluno. 

Contudo, a matemática não é a disciplina que lida apenas com as operações e resolução de 

problemas. Além de uma ciência exata, a Matemática precisa lidar com temas passado, presente e 

futuro no seu contexto de formação do aluno. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1999), deixa claro que, 

 
A interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição de disciplinas e, ao mesmo tempo, evitar a 

diluição delas em generalidades. [...] É importante enfatizar que a interdisciplinaridade supõe um eixo 

integrado, que pode ser o objeto de conhecimento, um projeto de investigação, um plano de 

investigação. (BRASIL, 1999, p.75). 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1999), afirmam que a interdisciplinaridade deve ir 

além de disciplinas. Nesse sentido, as disciplinas devem articular entre o conhecimento específico 

abordado nas diferentes disciplinas do currículo. 

Cavalcante (2004), afirma que a interdisciplinaridade em sala de aula não deve ocorrer apenas 

em grandes projetos. É possível praticá-la entre dois professores ou até mesmo na individualidade da 

sala de aula. 

A interdisciplinaridade matemática é importante, pois além de despertar a participação do 

aluno, promove a integração e o avanço na busca de novos conhecimentos. 

Sendo assim, BRASIL, (1999, p.75), os Parâmetros Curriculares Nacionais (1999), afirma 

que a interdisciplinaridade também está envolvida quando os sujeitos que conhecem, ensinam e 

aprendem sentem necessidade de procedimentos que, numa única visão disciplinar, podem parecer 

heterodoxos [...]. 

Ainda que a Matemática seja considerada uma disciplina de difícil aprendizagem. A sua 

interdisciplinaridade com as demais disciplinas, alavanca o aprendizado do aluno. Dando-lhe a 

oportunidade de adquirir um conhecimento amplo e satisfatório. 

A Base Nacional Curricular Comum (2017), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(1996) e as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013). Brasil. Reconhecem que a 

educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas 

dimensões intelectual, física, afetiva, moral e simbólica. (BRASIL, 2017, p.12). 

No que se refere a interdisciplinaridade, é muito mais do que ajuntar conteúdos para a 

formação e o desenvolvimento do aluno de uma forma global. Mas para que haja uma transformação 

o professor deve estar preparado. 

De acordo com Santos (2014),  

 

Se o professor não receber uma formação interdisciplinar ou, no caso daqueles que já estão no exercício 

da profissão, uma capacitação adequada, dificilmente poderá cumprir a função que lhe está sendo 

atribuída. É fundamental que as instituições formadoras assumam plenamente a interdisciplinaridade 

em seus currículos. De nada adianta apresentá-la em algumas disciplinas da licenciatura na condição de 

um discurso meramente formal, aligeirado e descontextualizado. (SANTOS, 2013, p.30). 

 

O professor contemporâneo não é o dono do saber, mas é o interlocutor responsável na 

formação do aluno. A interdisciplinaridade é considerada por Fazenda (2001, p.11), "uma nova 

atitude diante da questão do conhecimento, de abreviatura à compreensão de aspectos ocultos do ato 

de aprender e dos aparentemente expressos". 
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Mas para que haja sucesso no processo ensino aprendizagem é importante que o professorado 

receba formação interdisciplinar. E aqueles que já estão em exercícios, uma capacitação para que 

possa ter uma atuação favorável. 

A interdisciplinaridade é considerada para Fazenda (2011, p.11), [...]"a interdisciplinaridade 

é essencialmente um processo que precisa ser vivido e exercido". É um jeito novo de expressar a 

maneira de ensinar ao aluno as coisas novas interagindo com as já existentes. 

A escola ou o professor isolado da realidade não contribui com a Inter relação da 

interdisciplinaridade. A metodologia e a aplicabilidade pelo professor precisa ser, exercida e vivida 

em sala de aula. 

Mediante o que afirma Dayrell (1996). 

 
Esta abordagem permite ampliar a análise educacional, na medida em que busca apreender os processos 

reais, cotidianos, que ocorrem no interior da escola, ao mesmo tempo que resgata o papel ativo dos 

sujeitos, na vida social e escolar. (DAYRELL,1996, p.137). 

 

E essa experiência, o locus é a sala de aula, a interação entre pessoa os alunos e professor por 

meio do diálogo e da reflexão juntos podem construir um ambiente favorável a aprendizagem. 

Sendo assim Solé (1998), afirma que. 

 
Promover atividades em que os alunos tenham que perguntar, prever, recapitular para os colegas, opinar, 

resumir, comparar suas opiniões com relação ao que leram, tudo isso fomenta uma leitura inteligente e 

crítica, na qual o leitor vê a si mesmo como protagonista do processo de construção de significados. 

(SOLÉ,1998, p.173). 

 

Desta forma Solé (1998), orienta que os alunos devem ser envolvidos nas atividades escolares 

com positividade. A participação envolvente do aluno em sala de aula fomenta um desenvolvimento 

significativo no ensino-aprendizagem. 

Percebe-se que, quando o aluno interage perguntando, dando opinião, fazendo reflexão 

individual e coletiva, encontra mais facilidade em aprender e a resolução da proposta apresentada 

pelo professor é realizada com satisfação. E o processo de construção de significados que abrangem 

a todos no âmbito da sala de aula. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se que o ensino da Matemática é de suma importância na vida de todo ser humano. A sua 

aprendizagem unânime ainda é um grande tabu por parte de muitos alunos. 

   Pois muitos alunos a consideram uma disciplina muito difícil e nem tudo o que aprende seja 

útil no cotidiano. 

Observou-se essa visão negativa que muitos alunos portam da Matemática, devido ao índice 

de reclamações e até abandono escolar. Surge a importância de introduzir de maneira prática a 

interdisciplinaridade não só no ensino da matemática, o importante seria a criação de uma disciplina 

denominada de Interdisciplinaridade Escolar para ser ministrada em todos os níveis de ensino. 

Em virtudes das situações a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), menciona que as 

atividades realizadas em duplas, ou em pequenos grupos procura viabilizar o ensino aprendizagem. 

Pois desperta a intelectualidade e a troca de experiências entre os participantes. 
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 De tal forma que a interdisciplinaridade não compete apenas na função de disciplinas e por 

conteúdo. A sua positividade está na interação entre os alunos e alunos e professor. 

Em vista de que o ensino da Matemática seja considerado muito difícil por parte de alguns 

alunos. Mas na verdade falta é a inovação de metodologia adequada que favoreça o ensino 

aprendizagem. O livro didático não é um estatuto, é uma fonte de apoio ao professor. 

Em virtude dos fatos o fluxo de uma nova aprendizagem matemática está ligada ao aprender 

a investigar coletivamente e realizar as experimentações de maneira coletiva. E ser capaz de 

desenvolver atividades buscando a interdisciplinaridade unanime. É aprender a registrar 

conhecimentos e saber compartilhar por meio do registro caligráfico e da argumentação. 

Conclui-se que a escola deveria adaptar o seu plano de ensino para facilitar o trabalho do 

professor com a interdisciplinaridade. Para que seja favorável o acesso a todos os participantes, e que 

possa surge um efeito impactante no processo ensino aprendizagem do aluno de forma positiva. E 

possa proporcionar ao aluno uma formação significativa em sua vida individual e social. 

A interdisciplinaridade não é apenas unir disciplinas, vai além desta visão. É contextualizar 

temas da atualidade ou não de forma abrangente, valorizando a contribuição que o assunto temático 

a ser estudado pode contribuir com cada disciplina envolvida. 

Para que o processo ensino-aprendizagem seja bem-sucedido, é necessário um planejamento 

diversificado que atenda as disciplinas e as faixas etárias de escolaridade dos alunos. 

Chegou-se à conclusão que a Interdisciplinaridade em ação é possível, desde que a escola e o 

professor se comprometam de forma responsável. Vale ressaltar que essa ação acontece de forma 

progressiva e os resultados levará algum tempo para serem visíveis e consolidados no âmbito escolar. 
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RESUMO 

A Dialética Reflexiva no Ensino da Matemática deve ser vista pelo profissional da área como 

a arte de ensinar a matemática brincando com os números e símbolos matemáticos. Este 

trabalho tem por objetivo apresentar embasamento que para contribuir na elaboração de 

planejamento docente que possa englobar a dialética da matemática com evidencia. Justifica -

se que mediante as grandes dificuldades encontradas pelos educandos em familiarizar com o 

aprendizado da Matemática é de suma importância implantar no âmbito escolar uma 

metodologia mais dialética para facilitar o ensino aprendizagem. Com base em estudos, análises 

e relatos de especialistas no tema que está presente nesse trabalho, por meio de uma revisão 

bibliográfica de autores que pesquisaram e discutiram o assunto. Ensinar Matemática 

dialeticamente reflexiva é um dos obstáculos do corpo docente na atualidade. A maioria se 

depara com classes superlotadas, indisciplinas e o desinteresse por parte dos alunos. Mediante 

a falta de estruturas das escolas o professor fica preso apenas as regras e fórmulas tradicionais 

que não gera o impacto motivador ao aprendiz em estudar a Matemática com prazer. É possível 

desenvolver aulas atraentes, onde a auto estima do aluno contribua com o ensino aprendizagem. 

Palavras-chave: Aluno. Dialética. Matemática. Professor. 

 

ABSTRACT 

The Reflective Dialectics in Mathematics Teaching should be seen by the professionals of the 

area as the art of teaching mathematics playing with numbers and mathematical symbols. This 

work aims to present a foundation to contribute to the development of teaching planning that 

can encompass the dialectics of mathematics with evidence. It is justified that, given the great 

difficulties faced by students in becoming familiar with the learning of mathematics, it is of 

utmost importance to implement a more dialectical methodology in the school environment to 

facilitate teaching and learning. Based on studies, analyses, and reports from specialists on the 

theme that is present in this work, through a bibliographic review of authors who have 

researched and discussed the subject. Teaching dialectically reflective mathematics is one of 

the obstacles facing teachers today. Most of them are faced with overcrowded classes, 

indiscipline, and a lack of interest from the students. Due to the lack of structure in schools, the 

teacher is stuck with traditional rules and formulas that do not generate a motivating impact on 

the learner to study mathematics with pleasure. It is possible to develop attractive classes, where 

the student's self-esteem contributes to teaching and learning. 

Keywords: Student. Dialectics. Mathematics. Teacher. 

 

INTRODUÇÃO 

A Dialética Matemática ainda é pouco desenvolvida no âmbito escolar, no Ensino 

Fundamental e Ensino Fundamental II. Entendendo que a reflexão   desenvolve as atividades 

cognitivas Matemáticas de maneira dialética e reflexiva. 

mailto:profgilsonferrer@hotmail.com
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 Segundo Cervo (2002, p.25). ”toda investigação nasce de algum problema observado ou 

sentido, de tal modo que não pode prosseguir”. Mas muitos educadores não se preocupam em 

inovação ao planejar suas aulas diárias ao preparar um conteúdo para ministrar. Ao investigar uma 

sala de aula o professor deve detectar o problema e buscar uma estratégia para solucionar, pois o que 

é anormal deve ser corrigido de maneira responsável. Realizar com os alunos uma reflexão dos 

conteúdos a serem ministrados, a importância da sua empregabilidade no quotidiano e em sala de aula 

nas introduções de outros conteúdos. Qual a importância de trabalhar dialeticamente a Matemática 

em sala de aula? Depois de uma breve investigação é preciso fazer um bom plano de ação buscando 

metodologias voltadas a uma dialética reflexiva do tema que irá ser desenvolvido. 

A Matemática ainda é estudada em muitas escolas, da mesma maneira que era estudada há 

décadas sem nenhum estímulo. Vivemos em tempos modernos e desenvolvidos, é o momento de 

rever está metodologia educacional escolar e buscar novos caminhos. Pois, diante desta situação é 

importante traçar o nível de formação dos corpos docente da área de Matemática. É investigar os 

problemas por meio de pesquisas institucionais, desenvolvendo trabalho de campo. E das análises 

bibliográficas onde os autores esclarecem a problematização por meio dos seus estudos realizados. 

O principal objetivo desse artigo é buscar por meio de revisões bibliográficas caminhos que 

possam ancorar a sala de aula como um espaço agradável para o aluno. Busca a compreensão do que 

leva o aluno a temer tanto o ensino da Matemática. 

Tendo como os seguintes objetivos específicos:  

● Compreender o estudo da matemática numa interação dialética com o mundo interno e externo 

do aluno. 

● Desenvolver novas estratégias metodológicas que possa alavancar o ensino aprendizagem da 

matemática. 

● Estudar a Matemática com um olhar artístico, desenvolvendo equidade educacional no ensino.  

No primeiro capítulo com o tema: O universo Matemático trata da atuação e conquistas 

da humanidade ao longo da história. No subcapítulo trata da Reflexão e ação matemática apresenta a 

Matemática e a sua ação reflexiva no âmbito da sala de aula e social. Mencionadas nas considerações 

finais os resultados obtidos no período da realização das pesquisas bibliográficas dos autores 

mencionados neste trabalho realizadas. 

 

UNIVERSO MATEMÁTICO 

Considerando a aprendizagem da Matemática como um princípio difícil para muitos 

estudantes. É importante que os profissionais, se disponibilizam um pouco de tempo e busca de novos 

recursos pedagógicos inovadores que venham facilitar o ensino aprendizagem. Ainda é muito comum 

o ensino da Matemática voltado às decorações de regras e fórmulas. Diante dos obstáculos 

encontrados por muitos educandos em aprender integralmente os conteúdos matemáticos, é preciso 

encontrar um caminho menos conflituoso. Os seres humanos sempre estiveram em sua trajetória 

histórica, inovando os seus conhecimentos. Mas para isso foi preciso errar e acertar, sendo assim 

chegando a concretização dos seus objetivos esperados. Poder avaliar e reavaliar e ver se valeu apenas 

a nova descoberta. 

 A consolidação de um experimento só é possível quando há persistência do realizador. É o 

poder revolucionário da raça humana que pode contribuir com a transformação conforme afirma 

Caraça (1978). 
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O poder revolucionário de uma ideia mede-se pelo grau em que ela interpreta as inspirações 

gerais, dadas as circunstâncias do momento em que atua. Assim, uma ideia ou teoria que em 

cada época, é revolucionária, pode noutra em que as circunstâncias sejam diferentes ou ter 

perdido por completo esse caráter. ( CARAÇA,1978, p.39). 

 

 

Segundo Caraça(1978), o poder de uma transformação se faz presente no momento do 

acontecimento. E uma vida coerente e equilibrada leva a uma ação e reflexão que relaciona 

dialeticamente. Toda ação leva a uma nova reflexão e toda reflexão leva o ser humano a ser um 

transmissor de conhecimentos e informação para as gerações vindouras. Desde a infância, já segundo 

Caraça, cada período da história da humanidade o homem depara com circunstâncias novas que 

podem ser consideradas revolucionárias ou não. A Matemática começou a fazer parte da vida dos 

seres humanos, desde o mais remoto surgimento da raça. E foi familiarizado e contribuiu com o 

progresso tecnológico contemporâneo da humanidade. Atualmente a Matemática está presente em 

todos os setores da sociedade moderna podendo ser considerada uma das ciências mais importante de 

todos os povos. O homem sempre está em busca de uma resposta concreta para as suas indagações. 

E foi por meio de diferentes ideias e teorias conflituosas que a humanidade chegou a alcançar o 

progresso matemático da atualidade. Mas mesmo em meio a tanto desenvolvimento existe uma 

incógnita presente no âmbito escolar que assombram os educandos. Como aprender a Matemática se 

deixar tantos traumas nos aprendizes? Esse é um dos questionamentos que contribuirá com o 

desenvolvimento desse projeto. Ser aprendidos, os conceitos do universo matemático voltado a sua 

dialética, assim, a aprendizagem pode ser facilitada. Para a realização do projeto é proposto atividades 

de revisão bibliográficas e atuação de campo nos educandários com realizações de aulas práticas 

envolvendo a Matemática e a sua dialética e reflexão. 

Para Mouly (1973), o homem necessita de conhecimentos e coerência em suas reflexões e 

ações. 

 
A reflexão constante é uma condição indispensável para se conseguir coerência entre 

pensamentos e ação. A ação, isolada da reflexão, leva ao ativismo inconsequente. A ação e a 

reflexão concomitantes levam a uma nova ação: assim cresce a pessoa, assim se forma o ser 

adulto com espírito crítico em relação a si próprio, aos outros e ao mundo. (MOULY,1973, 

p.177). 

 

Segundo Mouly (1973). “ Toda reflexão leva a uma nova ação”. Pois refletir Matemática é 

transformá-la em arte. E da arte surge uma nova ação transformadora, onde o indivíduo se torna um 

ser independente. 

E uma reflexão constante proporciona uma formação mais sólida e estável na vida do aprendiz. 

A Matemática é considerada uma ciência de difícil aprendizagem por muitos educandos. Mas na 

prática não pode acontecer um isolamento da dialética e da ação no estudo dos conteúdos de 

Matemática. Ao introduzir um conteúdo deve se fazer uma reflexão e procurar uma integração 

consolidada do tema com o contexto matemático do dia a dia.  

 Para que haja uma aprendizagem eficiente em Matemática, é preciso uma ação reflexiva e 

concomitante de quem ensina, com aquele que busca uma nova aprendizagem. Mas para que aconteça 

uma aprendizagem verdadeira é necessário relacionar dialeticamente com o ensino da Matemática. E 

os profissionais da Matemática devem procurar a cada dia novas metodologias que favoreçam tanto 

a quem ensina, quanto aquele que aprende. A é essa Matemática deve ser vista por quem a estuda, 
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como uma ciência transformadora, que visa uma contínua e eficaz na vida do ser humano. Sendo 

assim o ser humano possa atuar com espírito crítico e dinâmico dentro da sociedade onde está 

inserido.  

  Atualmente o ser humano está cercado de novas tecnologias, e a presença da Matemática é 

inevitável. E a maioria das escolas brasileiras ainda ensino a Matemática por meio dos métodos mais 

arcaicos existentes. É necessário fazer uma profunda reflexão e implantar novas metodologias, que 

possam levar os aprendizes a uma aprendizagem prazerosa da Matemática. Metodologia proposta 

nesse projeto é. A Dialética da Matemática: Reflexão e Arte Matemáticas. Que bom seria para os 

educandos, participar das aulas de Matemática na quadra, no auditório, no campo ou em passeio de 

campo, desenvolvendo assim uma ação reflexiva e participativa na prática do quotidiano, pois 

estamos presente em uma sociedade globalizada e não tem como sobreviver isoladamente. Diante dos 

novos surgimentos tecnológicos atuais o Starepravo (2009) afirma que. 

 

 Os alunos podem avançar cognitivamente quando analisam e discutem sobre suas próprias 

estratégias, as dos colegas ou mesmo do professo, pois, neste caso, tais estratégias poderão 

ancorar o processo de elaboração de outras mais eficazes e que sirvam em novas situações. 

(STAREPRAVO, 2009, p.53). 

 

De acordo com Starepravo (2009), para que o aprendiz possa desenvolver as suas habilidades 

cognitivas, é importante que haja uma interação discursiva da realidade vivida uns com os outros. O 

professor é o artista que produz a obra para o aprendiz apreciar, é ele que sempre está buscando novas 

estratégias metodológicas para a valorização do ensino aprendizagem. 

E ao mesmo tempo visa um novo processo que possa ser mais eficiente para dar suporte as 

novas situações que possam aparecer. 

 Mas na realidade educacional brasileira, criar novas estratégias não é uma tarefa fácil para o 

professor em sala de aula. Mediante o contexto que vive as escolas públicas do nosso país. Falta 

professores capacitados e formados, a indisciplina que assolam as escolas, a desigualdade social 

crescente, a falta de estruturas predial e móveis escolares precários. Para que haja uma educação 

dialética no país é preciso que promova a equidade educacional. 

 

REFLEXÃO E AÇÃO MATEMÁTICA 

 

Ao longo da história da humanidade a matemática entra aos poucos na vida do homem. Vai 

familiarizando e com o tempo não mais pode sobreviver sem a sua utilidade.  

Com o tempo, a matemática se consolida na humanidade e sua contribuição proporciona 

grandes progresso e avanço tecnológico a nível universal. No mundo do esporte, da comunicação, do 

transporte, da agricultura, etc. A matemática aos poucos contribui generosamente com a construção 

de novos caminhos que conduz a humanidade a conquistar novos horizontes e a experimentá-los. 

Para Mouly (1973)," o homem necessita de conhecimentos e coerência em suas reflexões e 

ações". 

Sendo assim Mouly (1973), afirma que. 

 
A reflexão constante é uma condição indispensável para se conseguir coerência entre 

pensamentos e ação. A ação, isolada da reflexão, leva ao ativismo inconsequente. A ação e a 

reflexão concomitantes levam a uma vida coerente e equilibrada. A ação e reflexão relacionam 

dialeticamente: toda ação leva a uma nova reflexão e toda reflexão leva a uma nova ação: assim 
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cresce a pessoa, assim se forma o ser adulto com espírito crítico a si próprio, aos outros e ao 

mundo. (MOULY, 1973, p.177).  

 

De acordo com Mouly (1973), há uma constante reflexão entre pensamento e ação. Pois bem, 

mediante a visão que muitos alunos têm em relação à matemática que é considerada uma disciplina 

de difícil aprendizagem, é um pensamento histórico que virou um mito na escola. O que falta é a ação 

e reflexão unirem dialeticamente para resolver esse negativismo. 

Segundo Piletti (1991, p.52), "a aprendizagem é uma espécie de estado, de compreensão 

repentina a que chegamos depois de tentativas infrutíferas, em busca de solução". 

Sendo assim, para que haja uma aprendizagem eficiente em matemática, é preciso uma ação 

reflexiva e concomitante por parte do professor para com os alunos. Tendo um relacionamento 

dialético com a matemática em busca de uma nova aprendizagem. 

Para Mouly (1973), "toda reflexão leva a uma ação". Refletir matemática com o aluno e 

transformá -la em Arte, e despertar o aprendizado. 

Mas para que a aprendizagem seja despertada e o aluno aprenda Piletti (1991), faz a seguinte 

afirmação. 

 
Os métodos de ensino também podem prejudicar a aprendizagem. Se o professor for autoritário 

e dominador, não permitirá que os alunos se manifestem, participem, aprendam por si mesmos. 

Esse tipo de professor considera-se dono do saber e procurará transmitir esse saber aos alunos, 

que deverão permanecer passivos, receber o que o professor lhes dá e devolver na prova. 

(PILETTI,1991, p.148). 

 

Segundo Piletti (1991), a ação do professor pode prejudicar o aprendizado do aluno, o 

autoritarismo e a dominação inibe o aluno a desenvolver o questionamento de concordar ou discordar 

de certas situações vividas no cotidiano da sala de aula.            O professor contemporâneo não pode 

considerar o dono do saber e sim um mediador na construção do conhecimento do aluno.  

Em relação ao ensino aprendizagem Ponte et al (2013). Os autores afirmam que. 

 

O aluno é chamado a agir como um matemático, não só na formação de questões e conjecturas 

e na realização de provas e refutações, mas também na apresentação de resultados e na discussão 

e argumentação com os colegas e o professor. (PONTE, 2003, P.23). 

 

 

No que se refere a afirmação de Ponte et al (2013), o aluno é um participante ativo no ensino 

aprendizagem. Ao ser convidado a participar da elaboração e da reflexão do plano de ação do 

professor, deixa de lado a sua passividade e torna-se um aluno ativo e interlocutor dentro do processo 

pedagógico da escola. A educação atual não requer um aluno que seja um mero ouvinte e repetidor 

de conteúdo. 

Certamente a ação dialética presente no âmbito da sala de aula por meio da apresentação de 

trabalhos, discussão e argumentação com os colegas e professor, desperta no aluno a vontade de 

aprender. Desenvolve o raciocínio e a praticidade de lidar com o conteúdo apresentado em sala de 

aula. 

Nesse sentido, Vigotski (1991), nos orienta. 

 
É ao longo da interação entre crianças e adultos que os jovens aprendizes identificam os métodos 

eficazes para memorizar - métodos tornados acessíveis aos jovens por aqueles com maiores 

habilidades de memorização. Muitos educadores não reconhecem esse processo social, essas 

maneiras pelas quais um aprendiz experiente pode dividir seu conhecimento com um aprendiz 
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menos avançado, não-reconhecimento esse que limita o desenvolvimento intelectual de muitos 

estudantes; suas capacidades são vistas como biologicamente determinadas, não como 

socialmente facilitadas (VIGOTSKI, 1991, p.83). 

 

De acordo com Vigotski (1991), o convívio social entre as crianças e os adultos são 

convivências fundamentais para adquirirem métodos que possa contribuir no processo ensino 

aprendizagem. A indivíduos com muita facilidade de memorizar o que estuda, mas há aquele que 

porta certa dificuldade de aprender. 

Segundo Solé (1998). "Promover atividades em que os alunos tenham que perguntar, prover, 

recapitular para os colegas, opinar, resumir, comparar suas opiniões. São estratégias que 

protagonizam o desenvolvimento de construção de significados.  

O convívio entre os alunos contribui com a aprendizagem mais favorável e desenvolvendo os 

limites individuais de cada um. E aprimorando o desenvolvimento intelectual de muitos aprendizes 

com esse convívio coletivo. 

De maneira que essa ação coletiva com a participação do professor, o ambiente da sala de aula 

torna-se um espaço reflexivo no ensino da Matemática. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim sendo a Matemática uma ciência importantíssima no desenvolvimento e progresso na 

humanidade. A Arte também possui o seu papel fundamental na construção do conhecimento. Pois 

quando se trabalha com a arte, a Matemática está presente nas medidas, nas fórmulas, nas cores e 

traços. É no início da escolarização que se inicia a construção de uma educação matemática sólida 

para a vida. 

  Analisou-se que o ensino da Matemática voltado para uma reflexão o aprendizado seria mais 

favorável. Com bases em análises bibliográficas citadas neste trabalho, considerou-se que  

ensinar e aprender Matemática não há método ou técnicas específicas, mas com um pouco de 

inovação em sala de aula é possível obter uma aprendizagem satisfatória. 

 Percebe-se que, o professor nesta era contemporânea deve estar sempre na busca das 

inovações, métodos e técnicas que possibilitem o ensino aprendizagem. O professor não é o dono do 

saber, mas sim o interlocutor da ação do aluno ao conteúdo. É ele que deveria proporcionar a reflexão 

em sala de aula, criando assim um ambiente para fazer do ensino da Matemática um momento de 

Arte e descontração. A música, a dança, a poesia, o teatro, pode e deveria fazer presença em uma aula 

de Matemática. 

 É de suma importância que o professor de Matemática e a escola reflitam juntos o melhor 

caminho a palmilhar para obter êxito no ensino aprendizagem. Na atualidade não se aconselha ensinar 

Matemática sem antes fazer uma reflexão dialética. Pois essa reflexão tem como principal objetivo 

conciliar o ensino da Matemática com a prática cotidiana do aluno, sem perder a cientificidade. Sem 

haver argumentação é impossível que haja uma ação e reflexão que possibilita o desenvolvimento 

intelectual e conteudal do ser humano. 

 Em virtude dos fatos, para que o indivíduo possa viver a sua cidadania e construir a sua 

história e deixar a sua marca gravada para sempre na humanidade. É dever da escola ser um espaço 

transformador que prepara o aprendiz para exercer a sua cidadania. 
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 Logo é importante que o professor de Matemática leva o aprendiz a construírem uma 

implementação de novas técnicas e metodologias que possam contribuir e estimular o aprendizado 

em sala de aula. Sob o princípio da cooperação do conteúdo integrado com o lúdico artístico. 

  Portanto, no contexto social contemporâneo globalizado em que a escola está inserida, deve-

se tratar o ensino da Matemática como um elo primordial que fundamenta a formação do homem para 

ser interligado com o mundo em que vive. Viver dialeticamente a Matemática é enfrentar os desafios 

do dia a dia. E ao mesmo tempo está contribuindo com o avanço dessa importantíssima ciência de 

todos os povos. 

Em conclusão, a Matemática sendo uma ciência que não é bem-vinda para muitos, mas mesmo 

assim faz presente na vida de todo indivíduo. Ou seja, sem possuir formação na área a sua utilidade 

é inevitável para a sobrevivência de todo cidadão. Aprender o básico da Matemática visa ter uma vida 

confortável na convivência individual e social como cidadão. Na sociedade contemporânea o saber é 

de suma importância e de valor primordial que fundamenta a formação do homem como um ser 

interligado com o mundo globalizado. Viver a dialética reflexiva matemática é enfrentar os desafios 

dos tempos modernos em que vive a humanidade presente. 
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