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A ESTRUTURAÇÃO DA PERSONALIDADE DAS CRIANÇAS COM SÍNDROME 

DE DOWN À LUZ DAS INTERVENÇÕES SOCIOFAMILIARES. 

THE STRUCTURING OF THE PERSONALITY OF CHILDREN WITH DOWN 

SYNDROME IN THE LIGHT OF SOCIO-FAMILY INTERVENTIONS. 

LA ESTRUCTURACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE LOS NINÕS COM SÍNDROME 

DE DOWN A LA LUZ DE LAS INTERVENCIONES 

 

Patrícia da Silva Galdino Andrade 

 

ANDRADE, Patrícia da Silva Galdino. A estruturação da personalidade das crianças com 

Síndrome de Down à luz das intervenções sócio familiares. Revista International Integralize 

Scientific. Ed. 07, n.1, p.09-19, Janeiro/2022, ISSN/2675-5203. 

 

RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo refletir sobre o processo de formação da personalidade de crianças com 

Síndrome de Down como resultado de estímulos sociais e familiares. A personalidade, conceitualmente, é 

considerada ampla, englobando aspectos diversos como as condições familiares, ambientais, sociais e culturais 

nas quais os indivíduos se desenvolvem. Sempre que se fala em personalidade, sabe-se que cada pessoa tem uma 

personalidade própria, diferente das demais. Mas quando se refere às pessoas com Síndrome de Down, geralmente, 

atribui-se a elas a representação de pessoas “dóceis”. Nesta direção, o presente estudo, de cunho qualitativo, 

pautou-se em um estudo de caso, por meio da abordagem teórica histórico-cultural. A partir das observações, 

inquietações e indagações, enquanto docente na área de Educação Especial adveio a oportunidade de vivenciar 

aspectos questionáveis sobre a personalidade “dócil” dos alunos com Síndrome de Down. Esses aspectos 

constituíram um desafio e estímulo para o desenvolvimento de uma pesquisa em que se destacaram aspectos 

psicossociais que são determinantes na formação da personalidade de todo indivíduo, inclusive das pessoas com 

Síndrome de Down. Na prática profissional, observamos diferenças significativas de personalidade entre as duas 

crianças. Uma inquietação que chamou a atenção foi o contexto familiar e social no qual cada uma estava inserida. 

Mesmo com o foco de atenção centrado na personalidade “dócil” como consequência da Síndrome, a ideia de 

influência do contexto familiar e social na formação de traços típicos do indivíduo Down não foi descartada. Dessa 

forma, foi possível identificar possíveis influências da conjunção familiar e social na formação da personalidade 

do indivíduo com Síndrome de Down. 

Palavras-chave: Síndrome de Down. Formação. Personalidade. Pessoas. Dóceis. 

 

ABSTRACT 

The present study aims to reflect on the personality formation process of children with Down Syndrome as a result 

of social and family stimuli. Personality, conceptually, is considered broad, encompassing diverse aspects such as 

family, environmental, social and cultural conditions in which individuals develop. Whenever we talk about 

personality, it is known that each person has their own personality, different from the others. But when referring 

to people with Down Syndrome, they are usually attributed to the representation of “docile” people. In this 

direction, the present study, of a qualitative nature, was based on a case study, through the historical-cultural 

theoretical approach. From the observations, concerns and inquiries, as a teacher in the area of Special Education, 

the opportunity arose to experience questionable aspects about the “docile” personality of students with Down 

Syndrome. These aspects constituted a challenge and stimulus for the development of a research in which 

psychosocial aspects that are decisive in the formation of the personality of every individual, including people with 

Down Syndrome, were highlighted. In professional practice, we observed significant personality differences 

between the two children. A concern that drew attention was the family and social context in which each one was 

inserted. Even with the focus of attention centered on the “docile” personality as a consequence of the Syndrome, 

the idea of influence of the family and social context in the formation of typical Down individual traits was not 

discarded. In this way, it was possible to identify possible influences of family and social conjunction in the 

formation of the personality of the individual with Down Syndrome. 

Keywords: Down Syndrome. Training. Personality. People. Docile. 

 

ABSTRACTO 

El presente estudio tiene como objetivo reflexionar sobre el proceso de formación de la personalidad de los niños 

con Síndrome de Down como resultado de los estímulos sociales y familiares. La personalidad, conceptualmente, 

se considera amplia, abarcando diversos aspectos como las condiciones familiares, ambientales, sociales y 
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culturales en las que se desenvuelven los individuos. Siempre que hablamos de personalidad, se sabe que cada 

persona tiene su propia personalidad, diferente a las demás. Pero cuando se hace referencia a personas con 

Síndrome de Down, se les suele atribuir la representación de personas “dóciles”. En esa dirección, el presente 

estudio, de carácter cualitativo, se basó en un estudio de caso, a través del abordaje teórico histórico-cultural. De 

las observaciones, inquietudes e indagaciones, como docente del área de Educación Especial, surgió la oportunidad 

de vivenciar aspectos cuestionables sobre la personalidad “dócil” de los estudiantes con Síndrome de Down. Estos 

aspectos constituyeron un desafío y estímulo para el desarrollo de una investigación en la que se destacaron 

aspectos psicosociales que son determinantes en la formación de la personalidad de todo individuo, incluidas las 

personas con Síndrome de Down. En la práctica profesional, observamos diferencias de personalidad significativas 

entre los dos niños. Una preocupación que llamó la atención fue el contexto familiar y social en el que cada uno 

se insertaba. Aún con el foco de atención centrado en la personalidad “dócil” como consecuencia del Síndrome, 

no se descartó la idea de influencia del contexto familiar y social en la formación de los rasgos individuales típicos 

de Down. De esta forma, fue posible identificar posibles influencias de la conjunción familiar y social en la 

formación de la personalidad del individuo con Síndrome de Down. 

Palabras clave: Síndrome de Down. Capacitación. Personalidad. Personas. Dócil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Sempre que se fala em personalidade, sabe-se que cada pessoa tem uma personalidade 

própria, diferente das demais. Mas quando se refere às pessoas com Síndrome de Down, 

geralmente, atribui-se a elas a representação de pessoas dóceis.  

A partir das observações, inquietações e indagações, enquanto profissional de Educação 

Especial, adveio a oportunidade de vivenciar aspectos questionáveis sobre a personalidade 

“dócil” dos alunos com Síndrome de Down. Esses aspectos constituíram um desafio e estímulo 

para o desenvolvimento de uma pesquisa em que se destaquem aspectos psicossociais que são 

determinantes na formação da personalidade de todo indivíduo, inclusive das pessoas com 

Síndrome de Down. 

Na prática profissional, observou-se diferenças significativas de personalidade entre 

dois alunos com Síndrome de Down e mesma faixa etária. Uma inquietação que chamou a 

atenção foi o contexto familiar e social no qual cada um estava inserido. 

Mesmo com o foco de atenção centrado na personalidade “dócil” como consequência 

da Síndrome, a ideia de influência do contexto familiar e social na formação de traços típicos 

do indivíduo Down não foi descartada. Dessa forma, havia uma necessidade de investigar 

possíveis influências da conjunção familiar e social na formação da personalidade do indivíduo 

com Síndrome de Down. 

A estruturação da personalidade é um fato muito hermético. Ela se desenvolve a partir 

da interação entre o sujeito e o meio que o rodeia. Mesmo havendo uma inclinação genética 

para determinados traços da personalidade, ela só passa a ser construída efetivamente na 

interação com o meio sociofamiliar. Essa interação começa nas expectativas criadas pelos pais, 

que influenciam no modo como a criança conceitua o mundo e a si própria. Em seguida, é após 

o nascimento e no decorrer da vida que este sujeito, através de suas próprias experiências com 

o meio, irá formar e fortalecer o seu “Eu”. À medida que cresce, a criança se identifica ou não 

com esta imagem que os pais e os outros ofereceram para ela e, em conjunto com a percepção 

interna de si, vai moldando sua própria identidade. Nesse sentido sob o ponto de vista de 

Norman Cameron (apud Lundin, 1975, p.06), a personalidade é: “(...) a organização dinâmica 

de sistemas de comportamento interligados, que cada um de nós possui, à medida que evolui 

de recém-nascido biológico para adulto biossocial em um ambiente de outros indivíduos e 

produtos culturais”. 
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Contudo, quando nasce uma criança com Síndrome de Down, a concepção de 

deficiência sobrepõe-se à singularidade do humano, estabelecendo-se estereótipos e “pré-

conceito”.  

A estruturação da personalidade é essencial para o ser humano. Ter consciência do seu 

“Eu” é tão necessário quanto à água ou a comida. 

Este trabalho pretende refletir sobre o processo de formação da personalidade de 

crianças com Síndrome de Down como resultado de estímulos sociais e familiares. A relevância 

do estudo justifica-se devido à necessidade do desenvolvimento de pesquisas na área 

relacionada à personalidade do sindrômico de Down. A temática discutida enfoca as 

características de personalidade das crianças com SD. A personalidade, conceitualmente, é 

considerada ampla, englobando aspectos diversos como as condições familiares, ambientais, 

sociais e culturais nas quais os indivíduos se desenvolvem. 

 Dentre as pesquisas que apontam a formação da personalidade Down como uma reação 

aos estímulos sociais e familiares, salienta-se uma investigação a percepção de pais e 

educadores quanto à expressão dessa personalidade no comportamento e nas atividades sociais 

possibilitando assim, explicar os aspectos subjetivos desse tema não somente em perspectivas 

de cunho científico, mas voltados para o senso comum. 

 Nessa direção, para a compreensão da formação da personalidade do indivíduo Down 

faz-se necessário entender, primeiramente, o que é Síndrome de Down, considerando-se o fato 

de ainda haver uma visão deturpada acerca dessa alteração biológica. Cabe esclarecer ainda, o 

conceito de personalidade, pois sendo um tema complexo, conceituá-lo de modo útil e 

compreensivo é uma tarefa difícil. Sabendo que não existem duas personalidades idênticas 

embora muitas pessoas possuam traços em comum, a personalidade existe em função de um 

meio no qual procura adaptar-se e, pertencendo a um ser vivo, tem que sofrer um processo de 

desenvolvimento. Neste sentido, cada indivíduo tem sua história pessoal e esta é a unidade 

básica a ser levada em conta no estudo da personalidade. Para isso torna-se necessário 

identificar as concepções dos pais sobre as diversas manifestações de comportamentos 

indicativos da personalidade e verificar no círculo social, através das concepções dos 

educadores, as distintas formas e amplitudes da expressão da personalidade. Sendo assim, 

pontuar a importância da família, do meio social e da própria Síndrome na formação da 

personalidade do sujeito Down é essencial, pois de acordo com D’Andrea (2000) a 

personalidade é a resultante psicofísica da interação da hereditariedade com o meio, 

manifestada através do comportamento, cujas características são peculiares a cada pessoa. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

CONSIDERAÇÕES QUANTO À SÍNDROME DE DOWN 

 

 Desde os primórdios da humanidade a pessoa deficiente é tida como algo incomum. Na 

antiga Grécia o direito à liberdade e a democracia projetava-se apenas aos homens, sendo, esses 

direitos, negados a escravos, mulheres e deficientes. 

 Evidências históricas levam a crer que sempre tenham existido pessoas com Síndrome 

de Down na humanidade. O primeiro caso que se tem notícia é de um crânio datado do século 

IX, que pertencia a uma criança de nove anos que foi morta e enterrada em meio a rituais 
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Cristãos num mosteiro e cemitério Franciscano, pois naquela época a deficiência era atribuída 

aos pecados dos pais. 

 Outros registros antigos mostram pessoas com características físicas da Síndrome de 

Down em um altar na cidade de Aachen, na Alemanha, de 1505. De acordo com alguns 

pesquisadores, muitos artistas da Idade Média e do Renascimento usaram pessoas com 

Síndrome de Down como modelos para pintar figuras angelicais e o menino Jesus. O uso dessas 

pessoas como modelos de seres celestiais era um hábito tão comum como usar rapazes na hora 

de retratar figuras femininas, como fez, por exemplo, Leonardo Da Vinci.  

 A Síndrome de Down (SD) foi descrita pela primeira vez pelo médico inglês John 

Langdon Down em 1864. Down descreveu em seus relatos os sindrômicos como pessoas 

amáveis e amistosas. Inicialmente essas pessoas foram classificadas como portadores de 

mongolismo, por causa da semelhança com as pessoas da raça mongólica. 

 Somente no século XX foi estabelecido um diagnóstico preciso quando, em 1959, o 

cientista francês Jerome Lejeune, através de avanços da época em relação aos cromossomos 

humanos, observou as células desse grupo distinto de pessoas, verificando a existência de um 

cromossomo a mais no par 21. A partir daí o mongolismo passou a chamar-se Síndrome de 

Down ou Trissomia do 21.  

 O corpo humano é formado por células e nelas estão agrupados 46 cromossomos, 

organizados em pares, sendo 23 do pai e 23 da mãe. Esses cromossomos deliberam a cor da 

pele e dos olhos, a altura, em meio a outras características genéticas. No caso da SD, o material 

genético em excesso altera o desenvolvimento regular do corpo e do cérebro da criança em 

gestação. É um dos defeitos genéticos de nascimento mais comum. 

 A Síndrome de Down é responsável por 15% dos casos de atraso intelectual que são 

registrados nas instituições especializadas em atendimento a pessoas com deficiência 

intelectual. A ocorrência da SD afeta todas as raças e a todos os níveis econômicos igualmente. 

 Após a descrição de Langdon Down sobre a síndrome que era atribuída, inicialmente, a 

infecções como tuberculose e sífilis e, posteriormente a doenças da tireoide, houve grandes 

controvérsias com relação às causas da SD. Mesmo após diversos estudos sobre possíveis 

causas da Trissomia do 21, a única relação, até existente, é a idade materna. Após os 35 anos a 

mulher tem maiores probabilidades de ter filhos com SD. Aos 20 anos o risco é de 1 para 1600, 

enquanto que aos 35 anos é de 1 para 370.  

 De acordo com Maria Serrão (2006), as características clínicas da SD são inatas e, as 

mais comuns são a hipotonia muscular que torna as crianças flácidas ao nascer e ocasiona um 

atraso no desenvolvimento neuromotor; a prega palmar única, ou seja, uma única linha 

horizontal nas palmas das mãos; o nariz, as orelhas, as mãos e os dedos costumam ser pequenos 

pela constituição óssea e cartilaginosa da criança com SD em geral; os olhos amendoados 

devido às dobras nos cantos internos e linhas ascendentes; a língua protusa como consequência 

da hipotonia da musculatura orofacial; respiração bucal que acentua a má articulação entre a 

mandíbula e o osso temporal que altera o palato e atrapalha na articulação dos sons; baixa 

estatura; anomalia cardíaca; atraso mental; malformação de órgãos internos; Certo grau de 

deficiência imunológica. Nem todas essas características ocorrerão por via de regra, e algumas 

com o passar do tempo poderão abranger ou acentuar. 

 Com relação ao grau de deficiência mental é muito variável. Há casos em que existe um 

atraso mental profundo, mas normalmente é moderado ou leve. Sendo assim, as pessoas com 
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SD podem ou não alcançar o nível intelectual médio correspondente a cada idade. Porém, não 

é possível estipular limites concretos relativos às possibilidades de aprendizagem e ao grau de 

autonomia que podem chegar a adquirir. 

 

A FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE 

 

 Com pertinência aos aspectos da personalidade, que é o foco de estudo deste trabalho, 

alguns estudiosos, baseados nos estudos de John Langdon, afirmam que as pessoas com 

Síndrome de Down costumam ser muito carinhosas, plácidas, tranquilas, bem-humoradas, 

dóceis e geralmente bem dispostas. Os estudos de Langdon Down eram realizados em 

sindrômicos que viviam em instituições e, as implicações desses estudos estavam mais pautadas 

na decorrência da institucionalização, da carência de estimulação e do tratamento como seres 

inferiores do que com a Síndrome de Down em si. Mas, até que ponto a síndrome interfere na 

formação da personalidade?  

 Para aprofundar nesse questionamento é preciso inicialmente conhecer o conceito de 

personalidade e desenvolvimento. Segundo Freud (apud Osborne, 2001), o desenvolvimento da 

personalidade ocorre em sete fases; oral, anal, fálica, latência, adolescência, maturidade e 

velhice. Sendo que em cada fase a pessoa deve aprender a resolver certos problemas específicos, 

originados do próprio crescimento físico e da interação com o meio. A solução dos diferentes 

problemas que, em grande parte, depende do tipo de meio familiar, social ou cultural, resulta 

na passagem de uma fase para outra e na formação peculiar de personalidade. No decorrer das 

fases, o indivíduo expressa seus impulsos e suas necessidades básicas dentro de moldes que 

visam a continuação da cultura. 

 Durante o desenvolvimento psicológico em cada uma dessas fases, a socialização, a 

linguagem, a segurança no mundo e em si mesmo, a vinculação, a independência, a autoestima, 

etc, poderão ser fortalecidos, ou não, dependendo da interação do indivíduo com o meio. Pois 

a personalidade é resultante dessa interação e se manifesta através do comportamento, cujas 

características são peculiares a cada pessoa. 

 Dentro da Psicologia há diferentes opiniões sobre personalidade. Porém, a maioria 

concorda que um indivíduo não nasce com uma personalidade pré-modelada, necessariamente 

imutável, que o acompanhará pela vida e à qual poderá atribuir a função de causa essencial de 

seus atos, quer os considerados adequados, quer os considerados impróprios. 

 Partindo desse princípio, é possível então afirmar que a Síndrome de Down, sendo uma 

deficiência genética e hereditária, não influencia diretamente na formação da personalidade do 

indivíduo. Assim, a personalidade doce ou salgada de síndrome de Down depende da sua 

interação com o meio durante o decorrer de sua vida. 

 A formação da personalidade tem início a partir do nascimento. Assim, os primeiros 

anos de vida são decisivos para a gênese de sua futura personalidade. Neste período são 

delineadas as principais características psíquicas a partir da relação da criança com os pais e 

pessoas próximas. E a qualidade das relações entre os pais e os filhos exerce uma influência 

determinante na formação psicológica destes. De acordo com alguns autores renomados na área 

como, Piaget (1973), Vygotsky (apud Pereira 2012, p. 278), Wallon (apud BARROS, 1998) e 

Mantoan (2003), as interações sociais possibilitam o desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

social da criança. 
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 Por muito tempo, acreditou-se que uma criança com Síndrome de Down seria um fardo 

que causaria dificuldade nas relações familiares e sociais. Esse pensamento fez com que o 

tratamento dado a essas crianças fosse de reclusão e superproteção. Felizmente essa imagem 

está começando a ser modificada, principalmente através de propagandas publicitárias e da 

inserção do tema Inclusão em programas televisivos. 

 Independentemente de ter ou não uma criança com SD, os pais passam por conflitos 

com relação ao cuidar e educar seus filhos. O modelo tradicionalista da família onde a mãe 

assumia a educação dos filhos foi substituído por um modelo de parceria. Neste novo modelo 

familiar o pai envolve-se bastante com a educação dos filhos o que melhora consideravelmente 

o desarme contra a deficiência. Conforme Chevalier: 

 

O comportamento social da pessoa com Síndrome de Down é influenciado pelo 

ambiente, onde os resultados dessa interação podem limitar ou ampliar as 

oportunidades do seu desenvolvimento e de suas possibilidades de integração social. 

(Chevallier, 1993 apud SERRÃO, 2006) . 

 

 

 Embora cada família seja única, a experiência de ter um bebê com Síndrome de Down 

traz necessidades de adaptação e reações que se assemelham entre algumas famílias. Há uma 

tendência à concordância quase plena e os pais normalmente comportam-se de forma aceitante 

e pouco punitiva. Porém, no processo de construção de personalidade de uma criança além de 

ser imprescindível oferecer afeto, carinho, estímulos, elogios, motivação, também se faz 

necessário a oferta de limites e regras e, a possibilidade de liberdade de expressão para que elas 

desenvolvam emoções fidedignas e não, uma mera reprodução das emoções adultas. 

 Sendo assim, no que diz respeito à interação que a criança tem na âmbito familiar, sua 

condição repercute em consequências consideráveis nas competências socioemocionais da 

mesma. Uma vez que tanto a organização quanto os vínculos e a qualidade da relação existente 

no contexto familiar têm acentuada influência em seu desenvolvimento e conduta. Nessa 

perspectiva, a criança com Síndrome de Down precisa desenvolver a sua inteligência 

interpessoal e ter uma funcionalidade no âmbito familiar, o que certamente irá subsidiar a 

construção de sua personalidade. Em conformidade com esse pensamento Rodriguez (2006 p. 

19) afirma: 

 

(...) podemos dizer que a inclusão começa em casa, seja em relação aos pais que têm 

filhos com Síndrome de Down, seja com pais que têm filhos sem nenhum tipo de 

síndrome e que permitem que seus filhos se conheçam, se aproximem e convivam 

com as diferenças. Todos nós estamos incluídos nesta história e enquanto as pessoas 

não se derem conta disso, apenas os que sofrem. (RODRIGUEZ, 2006, p. 19). 

 

 Alguns adjetivos como dócil, amável e sensível são considerados por muitos, intrínsecos 

às pessoas com Síndrome de Down. E essa visão deturpada é cultuada e enaltecida pelas 

famílias e pela sociedade. Contudo, é possível perceber variantes tanto na personalidade quanto 

no comportamento dos sindrômicos de Down. Assim, é possível afirmar que pessoas com 

Síndrome de Down apesar de possuírem traços físicos semelhantes são mutuamente distintas 

em outros aspectos, principalmente no que diz respeito à personalidade, igualmente como 

competente ao desenvolvimento de todo ser humano. 
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METODOLOGIA 

 

 O gênero de pesquisa optado foi o Estudo de Caso descritivo (Triviños , 1987), de 

metodologia qualitativa. Essa modalidade de pesquisa possibilita um amplo aprofundamento e 

detalhamento no estudo do objeto alvo da investigação. A seleção dos participantes para esse 

estudo deu-se após inúmeras observações e de forma pré-determinada. Definiu-se 

preliminarmente idade, sexo, cenário social e vínculo em classe especial. Em suma, os 

participantes despontaram de convivência estruturada. 

 Os participantes do presente estudo foram dois meninos com Síndrome de Down, sendo 

um menino de 09 e o outro de 11 anos de idade; seus respectivos pais e mães e duas professoras. 

As duas crianças frequentam a mesma instituição especializada no atendimento a pessoas com 

Síndrome de Down no município de Esplanada. Para a coleta de dados foi elaborado um roteiro 

semiestruturado para entrevista com pais, mães e professoras. No diálogo com os pais e mães 

apresentaram-se elementos que nos direcionaram à interlocução com as respectivas docentes 

dessas crianças. O espaço utilizado para a coleta de dados através de entrevista com pais e mães 

foi a casa das crianças e a escola para a entrevista com as decentes. Deste modo, a visita ocorreu 

em 02 casas e em 01 escola para a estruturação dos dados. 

 A coleta de dados com os pais e mães, a partir das entrevistas, versou na aquisição de 

informações sobre a história de vida das crianças, o que inclui diagnóstico, relações 

sociofamiliares, os aspectos comportamentais e emocionais e as perspectivas familiares quanto 

aos seus respectivos filhos. Com relação às docentes, as entrevistas apuraram dados quanto às 

interações sociais com os colegas e com a docente, a respeito da metodologia de trabalho 

pedagógico desenvolvido com a criança e o procedimento de inclusão escolar. A partir das 

entrevistas despontaram alguns eixos de apreciação os quais estão sintetizados a seguir. 

 No tocante a idade dos pais, como condição teratogênica bem como especifica a 

bibliografia especializada apurou-se que a Mãe 1 e o Pai 1 tinham idade acima de trinta e cinco 

anos quando a CSD1 nasceu, e a Mãe 2 e o Pai 2 tinham entre 21 e 22 anos de idade, por ocasião 

do nascimento da CSD2 (ressaltando que a Mãe 2 não convive com o Pai2). Tal informação 

demonstra a predisposição vigente sobre as concepções do desenvolvimento humano que traz 

o reconhecimento de que nenhum elemento é separadamente deliberativo, contudo integra uma 

condição, favorável ou não para uma manifestação peculiar. 

 Questionamos os pais e mães, objetos da pesquisa sobre a ocasião em que foram 

informados sobre o diagnóstico clínico da criança. As respostas foram distintas entre si e 

revelaram os diversos cenários de reações e ambiguidade de emoções por efeito do diagnóstico. 

Em contrapartida foram comungantes sobre o modo como a notícia é transmitida, pois essa 

pode contribuir para a instauração de ansiedade. Ainda nesse contexto, os pais e mães 

mencionaram no decorrer da entrevista que alguns médicos ao darem o diagnóstico, dizem: 

“Lamento, seu filho tem Síndrome de Down” e logo em seguida, apresentam as possíveis 

incapacidades da criança que acabou de nascer. E o sentimento de angústia com relação ao que 

é julgado como incapacitante assume o espaço da informação real sobre a síndrome; sobre a 

existência de instituições especializadas para o atendimento e principalmente sobre as 

possibilidades. Pereira-Silva e Dessen (2001) destacam a primordialidade de dar mais diretrizes 
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para as famílias de crianças com deficiência intelectual e sugestões para o desenvolvimento da 

criança, bem como dos métodos e mecanismos essenciais para propiciar o seu progresso. 

 No tocante ao convívio familiar, os pais e mães asseguraram que a relação entre eles e 

a criança era de companheirismo. Esses feedbacks possibilitaram outras ponderações 

significativas. A representação de companheirismo no discurso da Mãe 1 e do Pai 1 pode ser 

percebida de certo modo como uma relação de dependência bilateral entre eles e seu filho. A 

Mãe 1 deixou de realizar suas atividades e voltou exclusivamente para a vida do filho. Passou 

a viver em função do mesmo. Sendo assim, a criança acabou estabelecendo uma relação 

excessiva de dependência com a mãe o pode ter interferido no processo de desenvolvimento de 

sua autonomia. Já na fala da Mãe 2, que trabalha fora, o companheirismo diz respeito ao vínculo 

de obediência que ele tem para com ela, a avó, o tio e a tia que convivem na mesma casa. Porém, 

cada membro desta família cuida da criança com metodologias diversificadas. 

 Quanto às perspectivas dos pais e mães quanto ao futuro de seu filho, percebeu-se que 

genericamente essas são de que o filho alcance a fase adulta com autonomia, estude e tenha um 

emprego, muito embora transpareça não esperar muito dessas crianças. É como se já 

determinam o ápice de avanço acadêmico e profissional para seus filhos. Também é possível 

perceber que há uma incoerência, visto que eles almejam que seus filhos sejam independentes, 

contudo instituem um relacionamento de dependência entre eles e as crianças, percebem as 

crianças como vulneráveis e apresentam baixos anseios quanto à superação para elas. 

 No que se refere ao processo de inclusão da criança na escola, buscou-se informações 

tanto sobre a perspectiva cognitiva e pedagógica quanto socioafetiva. Neste item, as respostas 

tanto dos pais e mães quanto das docentes se limitaram ao acolhimento da criança e não 

explicaram sobre as questões de aprendizagem. As mães em suas respostas asseguraram que a 

permanência dos filhos em uma escola especial é mais segura, pois as escolas regulares não 

estão preparadas para receber seus filhos. 

 Com base nas respostas das docentes pode-se perceber em suas concepções que o 

processo de satisfatório de inclusão depende da criança. É como se o comportamento de cada 

um deles (que são opostos) fossem a base para um processo de inclusão aceitável. Compreende-

se assim que elas não concebem que esse processo não seja de responsabilidade do 

temperamento fácil (CSD1) ou difícil (CSD2) da criança a ser incluída, mas da interação entre 

os diferentes aspectos envolvidos. A escola precisa modificar-se, reestruturar-se para assim, 

atender as singularidades de cada criança, possibilitando seu pleno desenvolvimento, bem como 

o seu direito de aprender. 

 No contexto do brincar da criança com Síndrome de Down, identificou-se a partir das 

respostas das famílias, que as duas crianças brincam baseados nas relações instituídas com o 

outro e com os objetos ao seu redor, e de circunstâncias experienciadas em seu círculo social, 

manifestando as várias sensações do seu ambiente sociofamiliar. Os episódios lúdicos 

manifestados pelas crianças caracterizam-se pelo faz-de-conta, imitações, e repetições 

constantes de atividades. 

 De acordo com estudos especializados, é dessa forma que a criança experimenta papéis 

sociais, altera as coisas, atinge propósitos, resolve conflitos, por fim, o brincar consente à 

criança inventar, conhecer e recriar (COSTA; BENTES, 2001). 

Uma outra particularidade indicada nas respostas tanto das famílias quanto das duas 

docentes, é que a CSD1, na escola, normalmente se isola e gosta de brincadeiras de cunho 
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indecoroso e agressivo e, em casa, passa a maior parte tempo na frente da televisão ou em 

brincadeiras isoladas interagindo somente com um primo de três anos de idade. Já a CSD2, 

dificilmente se isola, não gosta de brincar sozinho, está sempre brincando na companhia de 

alguém. As respostas das docentes sinalizam que o brincar é utilizado pelas crianças como 

instrumento de exteriorização de suas emoções quanto à interação social e familiar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo desta pesquisa foi refletir sobre o processo de formação da personalidade de 

crianças com Síndrome de Down como resultado de estímulos sociais e familiares. Trabalhei 

com estudo de caso, mas sem o intuito de categorizar, qualificar ou desqualificar qualquer 

estrutura familiar. Contudo, fazem-se necessárias algumas considerações e reflexões acerca do 

papel da família na formação da personalidade de qualquer criança, seja ela Síndrome de Down 

ou não. Assim, nesse sentido, Leonardo Alves (2001) afirma que a família não é apenas uma 

entidade com gênese biológica, porém é especialmente, uma estrutura com claras 

particularidades socioculturais. 

 Os resultados aqui expressos não são suscetíveis de universalização, uma vez que eles 

propende a apresentar alguns subsídios significativos de apreciação. Entretanto, corroboram 

que mesmo no quadro da Síndrome de Down que tem intenso embasamento genético, fator 

algum pode ser definido de forma isolada para instituir ou uniformizar particularidades da 

formação da personalidade, contudo compõe uma situação favorável ou não para uma 

manifestação em particular. Dessa forma, outros fatores contribuem para a formação da 

personalidade de cada indivíduo. 

 Uma compreensão ambígua que, aqui foi contradita, é que ‘todos’ os síndrome de Down 

têm a mesma personalidade e comportamento. Um processo de inclusão que se baseie nessa 

perspectiva é no mínimo um processo fictício. 

 Nossos dados promoveram ponderações quanto ao modo como é dado o diagnóstico por 

parte dos médicos e dos pais/mães. Os pais e mães compreendidos na pesquisa manifestaram 

sentimentos distintos diante do diagnóstico, contudo comungam da sensação de ansiedade pós-

diagnóstico. Dessa forma, é incontestável a necessidade de momentos de orientação e apoio 

psicológico às famílias. 

 No tocante às crianças com Síndrome de Down, tanto a família quanto a escola 

desempenham uma função essencial no desenvolvimento sócio afetivo e psicológico da criança. 

A partir da interação entre a sociedade e a família, a criança manifesta seus sentimentos e suas 

impressões experienciadas em seu círculo social, desenvolvem seus conhecimentos, suas 

capacidades, habilidades e características psicossociais. 

 Há de ser ressaltado que antes da Síndrome de Down deve-se enxergar a criança. Um 

ser em construção com personalidades em formação. E a personalidade não pode ser 

compreendida como algo inerte, e sim como a reprodução de uma compilação de condutas, que 

se desenvolveram com base em uma biografia particular em resposta às intervenções sócio 

familiares. Se as circunstâncias dessas intervenções são passíveis de mudanças, a personalidade 

o também o será. Faz-se necessário compreender a relação existente entre a estruturação da 

personalidade e os fatores que estão atuando nas interações interpessoais de todo e qualquer 

indivíduo. 
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RESUMO 

Para termos uma compreensão mais aprofundada sobre o portador da Síndrome de Down dentro da escola regular, 

optou-se pela observação e análise de seu cotidiano, quanto melhor a criança for aceita pela família e pela 

comunidade, maior será o seu desenvolvimento. Este assunto procura fazer um trabalho de acordo com o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento na formação do educando portador da Síndrome de Down desde seus passos 

iniciais a um ajustamento social. É importante a presença de um professor capacitado, fazendo o encaminhamento 

adequado com recursos e espaços físicos. O professor é o principal personagem para a formação de uma sociedade 

inclusiva. Sabemos que as dificuldades são grandes e que a falta de informação é maior ainda. O portador da 

Síndrome de Down não é um doente e devemos nos conscientizar que temos que perder o medo dessas crianças 

que tem a diferença estampada na face. Entendemos por inclusão o ato ou efeito de incluir.  

Palavras-chave: Inclusão. Professores. Síndrome de Down. 

 

ABSTRACT 

In order to have a deeper understanding of the person with Down Syndrome within the regular school, we chose 

to observe and analyze their daily lives, the better the child is accepted by the family and the community, the 

greater their development. This subject seeks to do work according to the development and improvement in the 

education of the student with Down Syndrome from his initial steps to a social adjustment. The presence of a 

qualified teacher is important, making the appropriate referral with resources and physical spaces. The teacher is 

the main character for the formation of an inclusive society. We know that the difficulties are great and that the 

lack of information is even greater. The person with Down Syndrome is not sick and we must be aware that we 

have to lose the fear of these children who have the difference stamped on their face. We understand by inclusion 

the act or effect of including. 

Keywords: Inclusion. Teachers. Down's syndrome. 

 

ABSTRACTO 

Para tener una comprensión más profunda de la persona con Síndrome de Down dentro de la escuela regular, 

optamos por observar y analizar su vida cotidiana, cuanto mejor es aceptado el niño por la familia y la comunidad, 

mayor es su desarrollo. Este tema busca hacer un trabajo acorde al desarrollo y mejoramiento en la educación del 

alumno con Síndrome de Down desde sus pasos iniciales hasta su ajuste social. Es importante la presencia de un 

docente calificado, realizando la adecuada derivación con recursos y espacios físicos. El docente es el protagonista 

principal para la formación de una sociedad inclusiva. Sabemos que las dificultades son grandes y que la falta de 

información es aún mayor. La persona con Síndrome de Down no está enferma y debemos ser conscientes de que 

hay que perder el miedo a estos niños que tienen la diferencia estampada en la cara. Entendemos por inclusión el 

acto o efecto de incluir. 

Palabras clave: Inclusión. Maestros Síndrome de Down. 
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Este trabalho está focado no tema “A inclusão da criança com Síndrome de Down no 

ensino regular”, pois se entende que o portador da Síndrome de Down é capaz de compreender 

suas limitações e conviver com suas dificuldades.  

A criança com necessidades especiais, em nosso caso o portador de Síndrome de Down, 

que é uma anomalia genética, tem suas características próprias, seu processo de 

desenvolvimento é lento, mas se feito com carinho e atenção poderemos ter resultados 

fantásticos. Como todo ser humano dito “normal”, o portador da Síndrome de Down também 

tem suas diferenças e necessidades que em pouco tempo podem ser identificadas e atendidas, 

pelo menos em parte. Quando pensamos ou falamos em deficiências não podemos rotular esses 

indivíduos, porém, na maioria das vezes é o que acontece, isto porque a população de modo 

geral ainda sofre com a falta de informação.   Hoje já encontramos escolas de ensino 

regular que atendem indivíduos portadores de alguma deficiência, sejam elas escolas 

municipais, estaduais ou particulares, mas também encontramos professores com muitas 

dúvidas e com dificuldades de realizar o seu trabalho de forma adequada.    

 O objetivo deste artigo é mostrar que o processo de inclusão necessita de muitos ajustes 

para que possa demonstrar uma evolução da cultura ocidental, defendendo que nenhuma criança 

deve ser separada das outras por apresentar alguma diferença ou necessidade especial. Além 

disso, esta integração assume a vantagem de existir interação entre crianças, procurando um 

desenvolvimento conjunto, com igualdade de oportunidades para todos e respeito à diversidade 

humana e cultural.   

A escolha do tema está voltada para a inclusão, visto que o conceito de educação 

inclusiva ganhou destaque a partir de 1994, com a Declaração de Salamanca. O artigo apresenta 

três capítulos, sendo que o primeiro discute a trajetória da Educação Especial, o segundo 

capítulo apresenta um breve histórico da Síndrome de Down, bem como suas características e 

o último capítulo trabalha a questão da inclusão das crianças com Síndrome de Down no 

ambiente escolar e familiar.    

O aluno com Síndrome de Down é muito carinhoso, necessita de estimação e paciência 

dos profissionais, para que desenvolvam suas potencialidades. No entanto, os profissionais que 

trabalham em sala de aula do ensino regular devem estar bem preparados para receberem esses 

indivíduos, receber constantemente auxílio, informações e acompanhamento devido. O 

professor é o grande mediador neste processo de inclusão.  

 

DESENVOLVIMENTO  

 

Trajetória da Educação Especial  

 

A Educação Especial destina-se aos portadores de necessidades educativas especiais, ou 

seja, todas as pessoas que precisam de métodos, recursos e procedimentos especiais durante o 

seu processo ensino-aprendizagem, indivíduos portadores de deficiência sensorial (auditiva e 

visual), deficiência motora, deficiência cognitiva, doenças crônicas, transtornos de 

personalidade, autismo, psicoses, Síndrome de Down, inadaptação social dentre outras, que ao 

longo de nossa história foram tratados como doentes. Na antiguidade não existia nenhum 

respeito pelo cidadão portador de necessidades especiais, ao contrário, eram tratados como total 

descaso e abandono, independente de sua deficiência, sendo ela física ou mental. Esses 

indivíduos viviam em condições subumanas, o que naturalmente os levaram ao abandono. Não 
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existia nenhuma preocupação com a integração desses seres humanos. Segundo (BUSCAGLIA, 

1993 apud GORDON, 1974, p. 21): 

 
É a sociedade que cria os incapazes. Enquanto a maior parte das deficiências, é o 

produto do nascimento e de acidentes, o impacto debilitante na vida das pessoas 

frequentemente não é resultado tanto da “deficiência” quanto da forma como os outros 

definem ou tratam os indivíduos. Encarcerados centenas de milhares de pessoas com 

necessidades especiais em instituições de custódia. Mesmo aqueles afortunados o 

bastante para receber serviços na comunidade em geral encontram-se em ambientes 

segregadores [...]. 

 

Na Idade Moderna, quando surgiram as primeiras universidades, só eram permitidos 

ensinamentos da Igreja por teólogos e sacerdotes, e a dicotomia Deus-diabo estava muito 

presente no cotidiano das pessoas. Pensava-se que se alguém nascesse portador de alguma 

deficiência era castigo divino. E foi nesta época que os portadores de necessidades especiais 

escaparam do anonimato passando a ser acolhidos em Igrejas sob a ambivalência da caridade. 

Eles eram obrigados a viver em asilos isolados da família, comunidades para esconder os 

incapazes, incômodos, inválidos.      

A inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no ensino regular é garantida 

por lei; mas apesar disto, atualmente, cada vez mais as separações institucionais deixam de 

esperar pela fixação de indivíduos em espaços de integração. Pois a exclusão ocorre também 

através da “inclusão” no ensino regular. Segregados ou não em espaços fechados, esses 

indivíduos habitam o espaço de outra cláusula que os saberes técnicos reservam para eles. 

Segundo a UNESCO (1994, p. 61), 

 

[...] o princípio fundamental da escola inclusiva é o que todas as crianças deveriam 

aprender juntas, independente de quaisquer dificuldades ou diferenças que possam ter. 

As escolas inclusivas devem reconhecer e responder às diversas necessidades de seus 

educandos acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de aprendizagem e 

assegurando uma educação de qualidade a todos por meio de currículo apropriados, 

modificações organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com 

a comunidade [...]. 

 

Há muito que o homem se distingue de tudo mais no mundo pela palavra e pela ação. É 

fundamental, pois, a compreensão de que a inclusão e a integração de qualquer cidadão com 

necessidades especiais ou não são condicionadas pelo seu contexto de vida, ou seja, dependem 

das condições sociais, econômicas e culturais da família, da escola e da sociedade.  

Segundo Mazzotta (2005), buscando na história da educação informações sobre o 

atendimento educacional das pessoas com deficiências, pode-se constatar que, até o século 

XVIII, as noções a respeito da deficiência eram basicamente ligadas a misticismo e ocultismo, 

não havendo base científica para o desenvolvimento de noções realísticas. O conceito das 

diferenças individuais não era compreendido ou avaliado.     

A falta de conhecimento sobre as deficiências em muito contribuiu para que as pessoas 

com deficiências fossem marginalizadas e ignoradas. A própria religião, com toda sua força 

cultural, ao colocar o homem como "imagem e semelhança de Deus", ser perfeito, inculcar a 

ideia da condição humana como incluindo perfeição física e mental. E, não sendo "parecidos 

com Deus", os portadores de deficiências (ou imperfeições) eram postos à margem da condição 

humana (MAZZOTTA, 2005, p. 16). 
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Síndrome de Down: história e características  

 

A Síndrome de Down ou Trissomia do 21, conhecida também como mongolismo, é uma 

alteração associada à deficiência mental mais frequente do planeta. A causa da Síndrome de 

Down pode ser chamada de simplesmente um erro ou acidente biológico. A criança tem um 

cromossomo extra nas células do seu organismo, a Trissomia do Cromossomo 21, é este 

cromossomo que produz as alterações no seu desenvolvimento físico e mental.   

        

A maioria dos portadores da Síndrome de Down possui três cromossomos 21 soltos em 

suas células, e assim possuem 47 cromossomos e se denomina “Trissomia Simples”. Este 

acidente cromossômico pode se dar no momento do desenvolvimento do óvulo ou do 

espermatozoide, ou na primeira divisão celular do ovo fertilizado. Por isso uma criança Down 

pode nascer de qualquer classe, de qualquer etnia, credo, independente de cuidados durante a 

gravidez. Segundo Stratford (1997, p.73),  

 

(...) muito foi escrito sobre a idade materna e Síndrome de Down, mas muito também 

se configura como folclore. Devo dizer inicialmente que a maioria das crianças com 

Síndrome de Down nascem de mães com idades entre dezenove e vinte e seis anos”. 

Porém considera-se que as mulheres com mais de 40 anos têm tendência a ter filhos 

com anomalias cromossômicas, mas nesta faixa etária, as possibilidades de acontecer 

uma gestação, já são mais limitadas. 

 

Como a maioria das mulheres que têm filhos é jovem, cerca de 80% das crianças com 

Síndrome de Down nascem de mulheres com menos de 35 anos. Mas a incidência da Síndrome 

de Down em mulheres mais velhas é maior. De cada 400 bebês nascidos de mães com mais de 

35 anos, um tem Síndrome de Down.       

As crianças com Síndrome de Down em geral têm características físicas peculiares, por 

exemplo: os cabelos podem ser normais, mas em geral são finos e hipopigmentados; lábios 

finos e fissuras que aumentam a prevalência e severidade com a idade; abertura das pálpebras 

inclinadas com a parte externa mais elevada; prega da pálpebra no canto dos olhos; prega única 

na palma das mãos, dentre outras.     

Até os cinco anos o cérebro das crianças com Síndrome de Down, encontra-se 

anatomicamente similar ao de crianças normais, apresentando apenas alterações de peso, que 

nestas crianças encontra-se inferior a faixa de normalidade, que ocorre devido uma 

desaceleração do crescimento encefálico iniciado por volta dos três meses de idade.  Esta 

desaceleração encontra-se de forma mais acentuada em meninas, onde observamos, também, 

frequentes alterações cardíacas e gastrointestinais. Schwartzman (1999, p. 47) relata que há 

algumas evidências de que durante o último trimestre de gestação existe uma lentificação no 

processo da neurogênese. Apesar da afirmação, as alterações de crescimentos e estruturação 

das redes neurais após o nascimento são mais evidentes e estas se acentuam com o passar do 

tempo.       

A Síndrome de Down é relativamente frequente, estima-se que nascem no Brasil por 

ano 8 mil crianças e que existem, entre crianças e adultos, mais de 100 mil brasileiros com 

Síndrome de Down, conforme Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais. 

O nome “mongolismo” é devido a traços físicos das crianças que os tornam parecidos com os 

habitantes da Mongólia. O nome correto é Síndrome de Down. Síndrome é o conjunto de 
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características que prejudicam de algum modo o desenvolvimento da pessoa. Down é o 

sobrenome do médico que descreveu a Síndrome no passado, por volta de 1866.   

Hoje pessoas com Síndrome de Down têm apresentado avanços impressionantes e 

rompido muitas barreiras. Em todo o mundo, e também aqui no Brasil há pessoas com Síndrome 

de Down estudando, trabalhando, vivendo sozinhas, se casando e até chegando à universidade. 

A melhor forma de combater o preconceito é através da informação e da inclusão de TODAS 

as pessoas, na família, na escola, no mercado de trabalho e na comunidade. 

 

Síndrome de Down e Educação Escolar: Inclusão e formação dos professores 

  

 O discurso em torno da integração de portadores de necessidades especiais no ensino 

regular tem apresentado avanços, na prática excludente desses indivíduos ainda é muito 

presente em nossos dias. Integrar não significa simplesmente colocar a criança numa escola 

regular, significa uma mudança de postura da escola, na forma de perceber este aluno e 

preparação sistemática do professor.       

Quando nos reportamos à inclusão dos portadores de Síndrome de Down do ponto de 

vista do professor, nos deparamos com grandes dificuldades. O professor quer a criança como 

aluno mas não se sente capaz de se aproximar verdadeiramente dele. O professor tem medo, 

medo do desconhecido, do fracasso de não saber o que fazer dentro de uma sala com o aluno 

com necessidades especiais. Muitas vezes tudo o que a criança faz parece errado, inútil. 

 Falta envolvimento do professor, ele tem medo de perder o controle da sala e isto 

significa que não tem todas as respostas para controlar esta criança e, portanto, precisa de ajuda. 

Às vezes o professor, sem querer, estereotipa o estudante e o trata com pena. Isso diminui a 

autoestima do portador de Síndrome de Down.     O professor pode 

solicitar pesquisas, mostrar como é possível conviver com algum tipo de deficiência e ser bem-

sucedido, até ilustrar como grandes personalidades que não limitaram suas vidas por causa de 

uma deficiência. E exemplos não faltam. Beethoven compôs sua nona sinfonia quando estava 

completamente surdo, a surdez não impediu o sucesso dele.  A mudança só acontece 

quando temos consciência da importância da transformação do nosso comportamento nas áreas 

da saúde e educação, com um assunto sobre o qual o nível de desinformação e de preconceito 

são gritantes por parte dos leigos e dos profissionais envolvidos. Segundo Werneck (2000, p. 

58). 

 
Um folheto sobre educação inclusiva editado pela National Down Syndrome Society, 

uma associação americana de pais e de pessoas com Síndrome de Down, diz ser 

fundamental que familiares, profissionais e autoridades estudem os conceitos de 

escola inclusiva. 

 

O professor como elemento mediador do processo ensino-aprendizagem é parte 

fundamental para a reformulação de um novo projeto pedagógico que atenda às diferenças 

individuais de cada um. Diante de toda essa problemática percebemos o quanto é importante o 

atendimento especializado para os portadores de Síndrome de Down, pois só através de uma 

educação significativa estas crianças vão superar as dificuldades que vão surgindo. São capazes 

de realizar as atividades propostas, porém necessitam de alguns cuidados especiais como: 

atenção na área da saúde, o amor da família. O empenho e o carinho da família representam o 
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primeiro passo para inclusão de uma pessoa portadora de necessidades especiais. Sem o apoio 

da família não há autoestima e sem autoestima os obstáculos podem parecer insuportáveis. 

        

É necessário que pais, educadores e profissionais se empenhem para realizar um 

trabalho que atenda as necessidades desses educandos, objetivando melhorar suas necessidades 

e potencialidades, ajudando-os a expandir seus horizontes. A educação inclusiva vem se 

fortalecendo dentro de um ensino regular que pensa na melhoria da escolarização em todo o 

mundo.          

A prática da inclusão não tem caminhos prontos, ela ocorre a partir da desconstrução 

das práticas excludentes. A inclusão é uma ação humana e necessita de ações humanizadoras 

de toda a sociedade para sua efetivação. 

 

Inclusão escolar de aluno Down 

 

Educação integrada promove proposta satisfatória e objetivo de desenvolver habilidade 

de comunicação com os outros membros da comunidade. É também a educação que deve 

privilegiar o portador de necessidades especiais enquanto crianças ou adolescentes, mesmo em 

suas dificuldades, que devem ser educadas de maneira mais autônoma possível e com a máxima 

participação de todos os campos. A convivência, o contato, a inter-relação com as outras 

crianças possibilitam à criança com deficiência, enriquecimento de experiências, modelos 

comportamentais mais adequados, garantindo-lhes seu desenvolvimento. Segundo Fonseca 

(1987, p. 16): 

 

A integração é o combate mais adequado à institucionalização de deficiência e ao 

ceticismo e pessimismo educacional. A integração implica sempre um benefício 

imediato educacional e social para a criança pela integração no sistema educacional. 

Separar fisicamente escolas normais, de escolas especiais é uma aberração que se deve 

eliminar. Quando falamos de integração, no fundo queremos dizer interação, isto é, 

interação entre os deficientes e os não deficientes. Só quando se atingir uma interação 

constante entre os deficientes e os não deficientes se pode falar numa política de 

integração. Nenhuma razão humana e científica pode afirmar que a melhor educação 

dos deficientes passa pela separação dos não deficientes. 

 

As escolas normais ou regulares devem aumentar as suas capacidades para identificarem 

e integrarem as crianças com Síndrome de Down. O sistema de ensino tem de dar lugar à 

qualidade de ensino. Os programas mais integrados e individualizados não são um luxo, são 

necessidades do movimento de integração (FONSECA, 1987, p. 23).  

Na escola, deve-se defender a inclusão das crianças portadoras de necessidades 

especiais, e se entregar nesse ideal não como uma opção, mas como única saída para fazer valer 

os direitos constitucionais de todo cidadão, e como única saída contra a exclusão. Cada 

indivíduo é único e diferente, e por essas diferenciações se manifestam conforme suas 

experiências e aprendizagem.          

A escola deve oportunizar e desenvolver habilidades que vem ao encontro 

principalmente dos educandos que apresentam maiores dificuldades de aprendizagem, segundo 

Vygotsky (1994, p. 107): 
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Portanto se alguém aprende a fazer bem uma única coisa, também será capaz de fazer 

bem outras coisas sem nenhuma relação, como resultado de alguma conexão secreta. 

Assume-se que as capacidades mentais funcionam 84 independentes do material com 

que elas operam, e que o desenvolvimento de uma capacidade promove o 

desenvolvimento de outras. 

 

Não podemos inserir a criança na escola regular sem um acompanhamento. A criança 

ainda não tem preconceitos. Se a escola mostra que a sociedade é formada por pessoas 

diferentes, a criança acaba se tornando um cidadão mais consciente. A inclusão deve ser vista 

através de um projeto coletivo, onde a escola tem que repensar sua prática a partir de relações 

dialógicas, envolvendo educadores, família e comunidade.    

A presença da diferença em sala de aula enriquece o conhecimento das outras crianças 

e do professor, possibilitando a troca de experiências, permitindo ao portador de necessidades 

especiais que o seu desenvolvimento seja mais adequado e significativo.  

 

A interação da família com a escola  

 

A relação escola x família deve ser estimulada, pois é muito importante que seja “falada 

a mesma língua”. O aluno precisa desenvolver segurança para tomar suas atitudes e aceitar seus 

erros, além de críticas, por isso que o que ele desenvolve na escola deve ter continuidade no seu 

lar.           

O comprometimento da família deve ser constante para acompanhar o aluno de forma 

sistemática em reuniões individuais e coletivas sempre que houver necessidade. Tudo deve ser 

esclarecido para os pais e o aluno, desde a sala onde o aluno frequenta as aulas, que passará por 

uma análise realizada pela equipe pedagógica em articulação com os professores, levando em 

consideração, entre outros fatores, a sua idade cronológica.   A classe deverá ser 

informada, além dos pais dos outros alunos, sobre o processo de inclusão, para que todos se 

sintam confortáveis, seguros, confiantes e realistas diante das novas possibilidades que irão 

surgir. A ideia é que sejam promovidos encontros, seminários e palestras que visam gerar uma 

consciência crítica e cooperativa de todos os envolvidos no cotidiano escolar, envolvendo todos 

em uma única realidade, que é a inclusão.        

     

A entrada da criança na pré-escola suscita nos pais temores ligados à sua adaptação e 

proteção, visto que ela sairia do seu ambiente e teria que enfrentar a "vida como ela é" do lado 

de fora. Em contrapartida, sabemos que a entrada da criança com Síndrome de Down na 

educação infantil regular é muito positiva, principalmente quando a inclusão é bem-feita, pois 

a sua socialização começa a se dar de maneira muito fluida. Por exemplo, ela terá que brigar 

pelos brinquedos e tentar se expressar nas mesmas condições das crianças consideradas 

"normais", e isso ajuda muito no seu desenvolvimento, principalmente no que diz respeito à 

cognição, à linguagem, às habilidades motoras e à socialização. Acreditamos que colocar uma 

criança com Síndrome de Down em uma escola regular é dar-lhe a mesma chance que todas as 

crianças têm de desenvolver o seu potencial cognitivo e socioafetivo. O comportamento social 

da pessoa com Síndrome de Down é influenciado pelo ambiente, onde os resultados dessa 

interação podem limitar ou ampliar as oportunidades do seu desenvolvimento e de suas 

possibilidades de integração social.  
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Muitos aspectos da síndrome são conhecidos, mas algumas barreiras precisam ser 

rompidas. A aceitação e o preconceito da sociedade ainda existem, uma vez que os padrões 

estéticos e de produtividade são muito valorizados em nossos dias. As tentativas de inclusão de 

crianças portadoras da Síndrome de Down em escolas regulares esbarra no despreparo dos 

profissionais e da não aceitação por parte de alguns pais, que se sentem incomodados com a 

presença de alguém “diferente” na companhia de seus filhos “perfeitos”.    

      

Hoje não se pode precisar até onde uma pessoa com Síndrome de Down pode chegar 

com sua autonomia, mas acredita-se que seu potencial é muito maior do que se considerava há 

alguns anos. Incluir significa oportunizar e habilitar essas crianças a realizarem todas as suas 

potencialidades, minimizando as inferioridades resultantes de suas dificuldades. A escola 

precisa trabalhar a aceitação da criança, incentivar sua independência através de elogios dando 

liberdade para que estas conquistem seu espaço e o respeito das outras pessoas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O desenvolvimento dessa pesquisa veio nos conscientizar que tanto professor como 

sociedade ainda têm um grande caminho a galgar para a verdadeira inclusão dos portadores de 

Síndrome de Down, pois as dificuldades e o preconceito ainda existem.  

Nessa pesquisa buscamos informações e constatamos que os portadores da Síndrome de 

Down apresentam algumas limitações, mas também muitas habilidades. Verificamos que eles 

trabalham, estudam, praticam esportes, levam uma vida normal e existe um grande número da 

população mundial empenhada em ajudá-los a defender suas causas com o objetivo principal 

da inclusão das crianças deficientes com as crianças ditas como normais.    

       

No momento existe uma grande preocupação no meio educacional, pois evidencia-se 

uma certa carência em relação a especialistas, pessoas que se sintam capazes de realizar o 

trabalho de inclusão, pois só assim a criança portadora de Síndrome de Down terá uma 

aprendizagem real e será respeitada como ser humano.    

O nosso trabalho pela inclusão nas escolas é uma pequena parte, um exemplo do que 

pode ser feito a fim de resgatar a alegria e a valorização do indivíduo portador de necessidades 

especiais, como uma pessoa que têm direitos. Ele existe, sente, pensa e cria, desta base nasce a 

necessidade de conferir-lhe as mesmas condições de realização e de aprendizado sociocultural, 

independente das limitações ou dificuldades que o ser humano manifesta.    

        

O nosso maior objetivo é proporcionar a reflexão e novas práticas sobre a educação do 

aluno portador de Síndrome de Down, sua inclusão na vida escolar, família e sociedade. Para 

os pais, representa uma oportunidade de crescimento intelectual e social como ser humano e 

para o educador um desafio a ser vencido. 
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RESUMO 

O artigo aborda as tecnologias digitais como recurso para mediação do processo de aprendizagem em tempos de 

pandemia. O objetivo é apresentar o Google Classroom (ferramenta assíncrona) e o aplicativo ZOOM (ferramenta 

síncrona) e suas potencialidades pedagógicas para o ensino remoto. A metodologia do estudo, de caráter descritivo 

e exploratório, aborda um estudo bibliográfico e documental em que se discute as contribuições das tecnologias 

digitais para o processo de aprendizagem no momento em que se enfrenta a pandemia do novo coronavírus 

(COVID-19). Constata que, em um momento de adaptação do processo de aprendizagem, o Google Classroom e 

o aplicativo ZOOM se apresentam como recursos eficazes para medição remota, mas que sua integração estratégica 

no processo formativo demanda formação tecnológica dos professores.  

Palavras-chave: Tecnologias. Digitais. Aprendizagem. Covid-19. 

 

ABSTRACT 

The article addresses digital technologies as a resource for mediating the learning process in times of pandemic. 

The objective is to present the Google Classroom (asynchronous tool) and the ZOOM application (synchronous 

tool) and their pedagogical potential for remote teaching. The methodology of the study, of a descriptive and 

exploratory nature, addresses a bibliographic and documentary study in which the contributions of digital 

technologies to the learning process are discussed at a time when the new coronavirus pandemic (COVID - 19) is 

faced. It notes that, at a time of adaptation of the learning process, Google Classroom and the ZOOM application 

present themselves as effective resources for remote mediation, but that their strategic integration in the training 

process demands technological training of teachers. 

Keywords: Technologies. Digital. Learning. Covid-19. 

 

 

 

ABSTRACTO 

El artículo aborda las tecnologías digitales como recurso para mediar el proceso de aprendizaje en tiempos de 

pandemia. El objetivo es presentar el Google Classroom (herramienta asíncrona) y la aplicación ZOOM 

(herramienta síncrona) y su potencial pedagógico para la enseñanza a distancia. La metodología del estudio, de 

carácter descriptivo y exploratorio, aborda un estudio bibliográfico y documental en el que se discuten los aportes 

de las tecnologías digitales al proceso de aprendizaje en momentos en que se enfrenta la pandemia del nuevo 

coronavirus (COVID-19). Señala que, en un momento de adaptación del proceso de aprendizaje, Google 

Classroom y la aplicación ZOOM se presentan como recursos efectivos para la mediación a distancia, pero que su 

integración estratégica en el proceso de formación demanda formación tecnológica de los docentes. 

Palabras clave: Tecnologías. Digital. Aprendiendo. COVID-19. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO  
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Diante da pandemia do novo coronavírus (COVID - 19), o Ministério da Educação 

(MEC) atendeu à solicitação feita pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino 

Superior (ABMES), bem como as orientações do Conselho Nacional de Educação (CNE), e 

publicou a portaria nº 343, de 17 de março de 2020, que regulamenta as Instituições de Ensino 

a substituírem aulas presenciais pelo ensino a distância (EaD) pelo prazo de 30 dias ou, em 

caráter excepcional, podendo ser prorrogada enquanto durar a pandemia (BRASIL, 2020).  

As Instituições de Ensino e professores acataram as recomendações do MEC, fecharam 

suas dependências temporariamente e passaram a vislumbrar um leque de novas oportunidades 

de utilização estratégias das atuais Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), a fim de 

promover um processo formativo eficiente, capaz de levar conhecimento e oportunidade de 

aprendizagem para bilhões de alunos por meio dos recursos midiáticos oferecidos pela internet. 

 Diante desse contexto, este artigo aborda as tecnologias digitais como recurso para 

mediação do processo de aprendizagem em tempos de pandemia. O objetivo é apresentar o 

Google Classroom (ferramenta assíncrona) e o aplicativo ZOOM (ferramenta síncrona) e suas 

potencialidades pedagógicas para o ensino remoto. A metodologia do estudo, de caráter 

descritivo e exploratório, aborda um estudo bibliográfico e documental em que se discute as 

contribuições das tecnologias digitais para o processo de aprendizagem no momento em que se 

enfrenta a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). 

 

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)  

 

Segundo o Ministério da Saúde (2020), o novo coronavírus é um vírus que causa 

infecções respiratórias, provocando a doença chamada COVID-19. O novo agente do 

coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019 após casos registrados na cidade de 

Wuhan, na China. 

A principal forma de contágio do COVID-19 é o contato com uma pessoa infectada, que 

transmite o vírus por meio de tosse e espirros. Também se propaga quando a pessoa entra em 

contato com um objeto contaminado e depois toca nos olhos, nariz ou boca. Para a Organização 

Mundial da Saúde (2020), pode-se estar com o COVID-19 por até 14 dias antes de apresentar 

os sintomas, que são febre, cansaço e tosse seca. A maioria das pessoas (cerca de 80%) se 

recupera da doença sem a necessidade de tratamentos especiais. 

De acordo com o Ministério da Saúde (2020), em casos mais raros, ela pode atingir um 

quadro clínico mais grave e até fatal. Idosos e pessoas com outras condições médicas (como 

asma, diabetes e doença cardíaca) são vulneráveis a desenvolver problemas mais sérios. A 

Organização Mundial da Saúde (2020) declarou em 30 de janeiro de 2020, que a pandemia do 

COVID-19 se constitui em uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 

(ESPII), o mais alto nível de alerta emergencial da Organização, conforme previsto no 

Regulamento Sanitário Internacional. 

Diante disso, buscou-se a cooperação e a solidariedade global para interromper a 

propagação do vírus a partir do isolamento social. De acordo com o Ministério da Saúde (2020), 

o isolamento é definido como a ação que objetiva a separação de pessoas sintomáticas ou 

assintomáticas, em investigação clínica e laboratorial, de maneira a evitar a propagação do vírus 

e transmissão local. Com o avanço do número de casos de pessoas infectadas pelo COVID-19, 

escolas públicas e privadas, da educação básica à superior, dos 26 estados brasileiros e do 
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Distrito Federal, cumpriram as determinações do Governo Federal para a suspensão das aulas, 

conforme a Portaria nº 343/2020. 

 

PORTARIA Nº 343/2020  

 

A portaria nº 343 publicada no Diário Oficial da União, em 17 de março de 2020, dispõe 

sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação 

de pandemia do COVID-19 (BRASIL, 2020). A medida é válida por 30 dias ou enquanto durar 

a situação da pandemia. Por meio da portaria, o MEC resolve:  

 
Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a substituição das disciplinas presenciais, 

em andamento, por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e 

comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição de 

educação superior integrante do sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do 

Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017 (BRASIL, 2020, p.01).  

 

A Portaria informa ainda que as Instituições de Ensino, integrantes do sistema federal 

de ensino, devem comunicar ao MEC, por meio de Ofício, a opção que será adotada como 

medida de prevenção ao COVID-19. 

 
Substituição das disciplinas presenciais, em andamento, por aulas que utilizem meios 

e tecnologias de informação e comunicação, nos limites estabelecidos pela legislação 

em vigor, de que trata o art. 2º do Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017; 

Suspensão das atividades acadêmicas presenciais, desde que cumpram os dias letivos 

e horas/aula estabelecidos na legislação em vigor; Alteração do calendário de férias, 

desde que cumpram os dias letivos e horas-aula estabelecidos na legislação em vigor 

(BRASIL, 2020, p.01). 

 

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

realizou a primeira contagem global da situação educacional impactada pelo COVID-19. Foram 

registrados quase 300 milhões de alunos, em 22 países, de três continentes, afetados pelo 

fechamento de escolas devido à expansão do vírus (UNESCO, 2020). 

Diante do ocorrido, as instituições de ensino estão buscando alternativas para mediar o 

processo formativo de forma remota para dar continuidade às aulas. As tecnologias digitais se 

apresentam como recursos favoráveis para a mediação, sobretudo no que tange às diferentes 

possibilidades de transformar tais ferramentas em salas de aulas virtuais, que possibilitam a 

interação de alunos e professores.  

 

 

 

TECNOLOGIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO  

 

Em uma sociedade em que mais de 5 bilhões de pessoas usam aparelho celular (GSM, 

2019), o acesso às informações se torna cada vez mais rápido. O surgimento de tecnologias 

emergentes, assim como a possibilidade de armazenamento em nuvem, evoluem a cada 

instante, modificando a todo momento o conceito de novo e de inovação.  

A sociedade passa por um amplo processo de transformação, sobretudo na evolução 

digital. Hoje em dia, por exemplo, muitas tarefas que aconteciam de forma presencial não se 
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realizam mais sem a presença dos dispositivos digitais, de modo online. Vive-se, então, em um 

contexto social em que a conectividade e a colaboração fazem parte da vida de milhões de 

pessoas desde cedo. Conforme Conforto e Vieira (2015, p. 45): 

 
A abundância de recursos e de conteúdos físicos e digitais, aliada à ampliação dos 

serviços de conexão móvel com a Internet, de armazenamento em nuvem e a evolução 

da telefonia celular, promoveram o surgimento de uma nova modalidade de educação, 

a Aprendizagem Móvel. 

 

Isso representa que, a tecnologia antes vista como algo que tirava o sujeito do convívio 

social tornou-se cada vez mais utilizada e pensada para benefício coletivo. Para Conforto e 

Vieira (2015), o celular não pode ser considerado apenas como fonte de entretenimento, mas 

como uma ferramenta que, quando planejada pedagogicamente, também pode auxiliar no 

processo educacional. 

  Diante dessa evolução, a educação e suas relações de ensino-aprendizado vêm, a passos 

lentos, acompanhando as transformações sociais advindas dos impactos das tecnologias 

digitais. Alunos hiperconectados em sala de aula têm acesso agora a diferentes fontes de 

informação, sendo atualizados a cada momento sobre os acontecimentos que ocorrem no 

mundo. Neste sentido, é essencial repensar sobre a utilização das TIC em sala de aula como 

instrumento para mediação da aprendizagem. 

Com as suspensões das aulas, muito se fala do uso das tecnologias digitais para mediar 

o processo de aprendizagem remota como alternativa para não suspender as aulas. Tendo que 

recorrer ao EaD, algumas instituições estão se adaptando para utilizar as plataformas digitais 

para fins de mediação da aprendizagem. No entanto, nem todos os estudantes do país têm acesso 

a esses recursos. Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 154 milhões 

de estudantes estão sem aulas na América Latina e Caribe.  

A entidade alerta que a situação poderá se estender, considerando ainda que, diante do 

cenário de pandemia, há risco de abandono escolar definitivo (UNICEF, 2020). A fim de sugerir 

ferramentas para a mediação remota em tempos de COVID-19, apresenta-se, nas próximas 

seções, o Google Classroom e o app ZOOM, recursos educacionais online e gratuitos, que 

podem promover um processo formativo diferenciado. 

 

 

 

 

GOOGLE CLASSROOM  

 

O Google Classroom, exibido na Figura 1, plataforma muito utilizada para o ensino a 

distância e/ou mediação com metodologias ativas, por meio do ensino híbrido, sofreu um 

grande aumento em seu download e utilização após ser divulgado o decreto do MEC 

anunciando a paralisação das aulas presenciais. 

 
Figura 1 – Página inicial do Google Classroom 
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Fonte: Dados de pesquisa (2020)  

 

A plataforma mais escolhida para medição remota, pois não necessita de instalação local 

e um servidor exclusivo. A ferramenta é online, abriga alunos e professores, facilitando a 

entrada (login) e a integração de diferentes recursos disponibilizados pelo próprio Google 

como: Gmail, Google Drive, Hangouts, Google Docs
 

e Google Forms
 

(GOOGLE 

CLASSROOM, 2020).      Além do uso em computadores, a 

plataforma dispõe da possibilidade de ser utilizada em smartphones e tablets, por meio de um 

aplicativo próprio, disponível na Google Play
 
e Apple Store. Seu diferencial é o sistema de 

feedback que é oferecido para que o professor dê todo suporte aos alunos nas atividades, desde 

o início até o final do processo formativo.        

    

O sistema de atividade ou postagem na plataforma gera automaticamente uma 

notificação direta no e-mail do aluno, deixando-o sempre atualizado sobre os conteúdos 

inseridos no ambiente virtual, fator que possibilita maior a interação e engajamento entre a 

turma (GOOGLE CLASSROOM, 2020).  

Ao fazer login, o professor tem opções de ferramentas para postagem no ambiente 

virtual:  

a) Mural: neste campo, professores e alunos têm acesso às atualizações da plataforma, datas das 

postagens e últimas informações, assim como avisos e comentários.   

b) Atividades: nessa área, o professor realiza as postagens. As atividades podem ser 

disponibilizadas de diferentes formas, a exemplo das opções dispostas na Tabela 1:  

Tabela 1 - Tipos de atividades realizadas no Google Classroom 

 

Atividade 

 

Tarefas com enunciados curtos e respostas curtas. Nesse tipo de 

atividade, a ferramenta sugere que se dê preferência pela realização 

de perguntas objetivas. 

  

 

Atividade com teste 

 

As tarefas deste recurso são feitas com o auxílio do bank quiz 
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(google formulários). Ao selecionar essa opção de atividade, a 

plataforma abre automaticamente uma criação do forms, assim o 

professor pode produzir questionários e, a partir da aplicação deles, 

identificar os erros, acertos, além do feedback da pontuação dos 

alunos na tarefa.  

 

 

Pergunta 

 

Neste item, o professor pode realizar o fórum. Atividade em que um 

questionamento é lançado para os alunos possam discutir e 

apresentar suas opiniões sobre uma temática abordada.  

 

 

Material 

 

Permite a postagem de diferentes arquivos multimídia para que 

sejam compartilhados em nuvem, via Google Drive, por meio de 

links, ou até mesmo em redes e mídias sociais como o YouTube.  

 

 

Reutilizar postagem 

 

Viabiliza que postagens já utilizadas em outras turmas possam ser 

copiadas para outras.  

 

Fonte: dados da pesquisa (2020). 

Todas as formas de criar atividades, a exemplo das supracitadas acima, podem ser 

postadas, salvas, programadas ou arquivadas. A programação da postagem facilita o 

planejamento do professor, principalmente quando dispõem de várias turmas (GOOGLE 

CLASSROOM, 2020).  

Todas as atividades serão analisadas pelo professor e cada uma delas receberá uma 

pontuação específica. A Figura acima apresenta que o recurso dispõe de pontuação de 0 a 100 

pontos, que podem ser modificadas de acordo com o planejamento do professor ou até mesmo 

decidir não pontuar determinada atividade.  

c) Pessoas: nesta guia é organizada uma listagem com os nomes dos alunos e professores 

cadastrados na turma. Este guia permite também o envio automático de e-mail convite para que 

novos alunos participem da turma.  

d) Notas: funcionam como um diário de classe, em que são divulgadas as postagens feitas pelos 

professores e pelos alunos.  

 

O Google Classroom vem sendo aprimorado constantemente pelos seus criadores por 

meio de feedbacks fornecidos pelos usuários da plataforma. Daudt (2015) cita algumas 

contribuições do Google Classroom que são: criação de turmas virtuais; lançamento de 

comunicados; criação de avaliações; receber os trabalhos dos alunos; organização de todo 

material de maneira facilitada e otimização da comunicação entre professor e aluno.  

 Compreende-se o Google Classroom como proposta de ferramentas assíncronas
 
da 

educação remota, que são aquelas consideradas desconectadas do momento real e/ou atual: não 

é necessário que os alunos e professores estejam conectados ao mesmo tempo para que as 
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tarefas sejam concluídas (GOOGLE CLASSROOM, 2020). Dessa forma, o aluno tem todo o 

conteúdo a qualquer momento na plataforma, permitindo-o a liberdade para acessar o material 

virtualmente no melhor horário. A mediação assíncrona é o mais conhecido e utilizado quando 

se trata de EaD, pois possibilita ao aluno a liberdade de acessar seu conteúdo a qualquer 

momento. Além de flexibilizar o acesso para o aluno, o Google Classroom permite ao professor 

agendar o horário em que a publicação será postada na plataforma, dessa forma, o professor 

pode se programar para ceder tempo e maior atenção nos fóruns criados para a turma virtual. 

De acordo com Dotta et al (2013), para ter um ensino completo, o ideal é mesclar a mediação 

da aprendizagem combinando ferramentas síncronas
 
e assíncronas, a fim de que os professores 

possam oferecer aos seus alunos uma inovadora experiência no ensino remoto. Diante disso, 

abordou-se o Google Classroom como sugestão de ferramenta assíncrona que pode ser utilizada 

estrategicamente e, como proposta para mediação síncrona, apresenta-se, na seção seguinte, o 

aplicativo ZOOM. 

ZOOM  

ZOOM
 

Cloud Meetings, exibido na Figura 2, é uma das maiores empresas de 

teleconferência do mundo. É um aplicativo fundamental para quem precisa realizar e/ou 

participar de reuniões em vídeo, podendo ser realizadas em dispositivos móveis com sistemas 

operacionais Android ou iOS. No ZOOM é possível convidar os participantes por e-mail, SMS 

e redes sociais. Possui também a possibilidade de compartilhamento de arquivos, textos e 

apresentações durante as chamadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Página inicial do ZOOM 
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Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

Com o lema “Aprendizado moderno para o aluno moderno”, ZOOM (2020, online), o 

aplicativo abriga mais de 17.000 mil instituições educacionais, 96% delas se tratam das 

principais universidades dos Estados Unidos da América (EUA), que potencializam o processo 

de aprendizagem dos alunos usando a ferramenta para aulas virtuais e híbridas, tarefas 

administrativas e reuniões. Na versão gratuita, a ferramenta permite realizar reuniões virtuais 

com até 100 participantes, com duração de 40 minutos no máximo. Na modalidade Pro, o 

usuário pode fazer sessões de até 24 horas e salvar até 1 GB (Gigabyte) na nuvem por uma 

mensalidade de US $14,99 (cerca de R $82,25).     

O ZOOM permite acessar apresentações, vídeos, documentos e outros arquivos 

hospedados em nuvem para apresentar aos outros usuários durante a videoconferência (ZOOM, 

2020), o que favorece a apresentação do conteúdo ministrado pelo professor. O layout 

oportuniza que todos os participantes apareçam na tela, lado a lado, como se estivessem em sala 

de aula. Com o agravamento da pandemia do COVID-19, o ZOOM anunciou que estava 

cedendo acesso com tempo ilimitado a seus serviços para que as escolas dos Estados Unidos, 

França, Dinamarca, Irlanda, Polônia e Coreia do Sul pudessem oferecer aulas em tempo real 

(não há informação se o mesmo será estendido ao Brasil).      

Entre os benefícios pedagógicos do aplicativo, compreende-se que ele permite: 

 

a) O enriquecimento do processo de ensino e o aprendizado para além dos espaços escolares, 

promovendo competências, estimulando a construção do conhecimento e desenvolvendo um 

novo paradigma, a aprendizagem ubíqua.  

b) Potencializa a entrada de tecnologias emergentes no processo formativo do aluno que passam 

bastante tempo online com seus notebooks, tablets e smartphones, fomentando novos modelos 

de ensino e diferentes estilos de aprendizagem, transformando o modelo de ensino tradicional 

que, muitas vezes, não atende mais às demandas da geração de alunos cada vez mais conectada, 

que quer aprender de forma mais interativa, lúdica e colaborativa.  
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c) Aumenta os resultados de aprendizagem dos alunos, pois proporciona maior participação nas 

aulas e retenção do conteúdo transmitido por meio das salas de aula virtuais e híbridas (ZOOM, 

2020, ONLINE). Isso ocorre porque a interatividade entre alunos e professores ocorre de forma 

síncrona e viabiliza a troca de experiências, bem como, a maturidade do pensamento crítico, 

relações de flexibilidade na transmissão de opiniões e compreensão mútua, desenvolvendo a 

inteligência coletiva. 

 

Assim como ocorre na sala de aula presencial, esta modalidade facilita a praticidade 

para tirar dúvidas. O professor pode aumentar a participação dos alunos em discussões 

temáticas, obtendo feedback sobre as principais dúvidas e permitindo que eles façam suas 

perguntas e sejam valorizados no processo de aprendizagem. Nas aulas remotas síncronas é 

necessário que a participação do aluno seja ativa da mesma maneira que estaria em uma aula 

presencial. Mas se o aluno for tímido? Vale ressaltar que a tecnologia sozinha não consegue 

chegar aos seus objetivos pedagógicos, é necessário que o professor encontre também formas 

de interagir com os alunos mais tímidos.      

Diante dessa situação, é importante que os professores também devem compreender o 

papel deles diante do processo educacional, não só usando tecnologias, mas permitindo que o 

recurso utilizado possa incluir todos os alunos, de forma a atender às necessidades educacionais 

específicas de cada um.  

As videoconferências no ZOOM são exemplos claros de aulas remotas em ferramentas 

síncronas, sendo que acontecem com horário marcado via transmissão em tempo real. O aluno 

é convidado para participar da aula por meio de um link, que o direciona para o encontro virtual 

no exato momento em que é transmitido (ZOOM, 2020). As aulas podem ser concebidas no 

formato de videoconferência: quando proporciona o contato audiovisual entre seus 

participantes; ou audioconferência: quando possibilita a comunicação e a interação seja 

realizada por meio de áudios. Independente do formato escolhido, também existe a 

possibilidade de gravar a aula para que ela seja assistida ou ouvida outras vezes de maneira 

assíncrona. 

MEDIAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA  

Regulamentada pela Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, do Ministério da Educação 

e por atos de alguns Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, as aulas presenciais foram 

suspensas, sendo substituídas por aulas remotas. Inicia-se esta reflexão trazendo algumas 

especificidades sobre o desenvolvimento da educação mediada por tecnologias em tempos de 

pandemia. Em uma perspectiva de oportunizar aprendizagem de forma flexível e virtual, 

conforme citada por Daudt (2015), acredita-se ser possível continuar desenvolvendo do 

processo educacional com o apoio das tecnologias, diminuindo os impactos ou efeitos do 

isolamento social na formação de milhares de alunos afastados da estrutura física da sala de 

aula presencial. Dessa forma, a plataforma virtual Google Classroom e o aplicativo ZOOM, 

estudadas nesse artigo, surgem como proposta para hospedar aulas virtuais remotas de forma 

síncrona e/ou assíncrona, substituindo os encontros presenciais temporariamente e tem como 

objetivo tornar a aprendizagem mais significativa no período de isolamento social.   

De acordo com a análise descritiva apresentada anteriormente, o Google Classroom 



 
 

Florianópolis, Ed.7, n.01, Janeiro/2022 - ISSN/2675-5203 
37 

permite total autonomia para o professor, possibilitando a personalização do ambiente virtual, 

assim também, como a configuração das postagens para que fique de acordo com seu 

planejamento didático, como indica os estudos de Conforto e Vieira (2015).   

 Percebe-se que, por se tratar de uma ferramenta acessível, gratuita e de fácil usabilidade, 

principalmente pelas pessoas que já convivem em diversos ambientes permeados de 

ferramentas digitais, o Google Classroom teve fácil aceitação por parte do professor: pois 

facilita suas atividades diárias, como a função de programar as postagens e de hospedar todas 

as atividades das turmas em um só lugar, dessa forma, o professor pode corrigir/analisar as 

atividades de forma remota, em qualquer horário e lugar, pelos diferentes dispositivos digitais. 

Por se tratar de uma geração conectada, como denominada por Dotta et al (2013), os alunos 

também conseguem se adaptar facilmente a ferramenta, pois em um mesmo ambiente ele 

consegue visualizar todas as disciplinas de sua grade curricular/ano letivo de forma agrupada e 

ao final de cada atividade podem receber um feedback sobre o seu desempenho nos estudos. 

 Outro fator que também leva o Google Classroom a estar entre os aplicativos favoritos 

dos alunos é que, por se tratar de uma ferramenta Google, ele não ocupa a memória dos 

dispositivos, pois mantém os materiais (artigos, livros, vídeos e demais) compartilhados pelo 

professor em nuvem. Por outro lado, o aplicativo ZOOM proporciona a interação assíncrona, 

realizada em tempo real, tornando todos mais próximos, mesmo que virtualmente. Dessa forma, 

o professor pode interagir com a turma, tirando suas dúvidas e abrindo espaços para discussões. 

As videoconferências no aplicativo se assemelham às aulas presenciais, pois todos estão juntos 

para uma finalidade, conectados ao vivo, mesmo que em espaços diferentes.  

 Segundo Daudt (2015), as videoconferências se tornaram populares entre os alunos que, 

a todo o momento, procuram um pouco de calor humano durante a quarentena. Nunca 

perspectiva mais crítica acerca das tecnologias apresentadas neste estudo, entende-se que a 

inserção estratégica dos recursos supracitados não ocorre em um processo linear. Não basta ter 

essas ferramentas para fazer com que o processo formativo ocorra, é preciso que o professor 

detenha os conhecimentos necessários para a prática pedagógica efetiva em um ambiente de 

aprendizagem equipado com tecnologia. À vista disso, Conforto e Vieira (2015) meditam que 

a formação tecnológica dos professores garante ao aluno um acompanhamento virtual 

concordante com o do presencial.  Corroborando com este mesmo pensamento, Dotta et al 

(2013), alerta que a tecnologia permite um grande acesso às informações, porém, por si só, não 

promove condições de aprendizagem para aqueles que têm acesso a elas. Nessa conjuntura, 

afirma que os profissionais de educação possuem um papel muito importante neste cenário, no 

qual para trabalharem respectivas tecnologias, há de se ter o domínio da técnica e o 

planejamento necessário. Mesmo diante dos inúmeros relatos positivos acerca da utilização 

dessas ferramentas, há discursos que falam sobre as dificuldades de se adequar a essa nova 

realidade. Porém, sabe-se que toda transição requer adaptação, não somente dos alunos, mas de 

professores e gestores educacionais.  Em seus estudos, Dotta et al (2013), relata que em todo 

processo de mudança, a exemplo do que está ocorrendo diante da pandemia do COVID-19, uns 

se adaptam melhor que outros, mas que inseridos em um ambiente de cooperação e aprendizado 

coletivo, eventuais limitações podem ser superadas. 

Por fim, considera-se que é preciso ter consciência das condições de acesso dos 

estudantes às tecnologias disponíveis e, principalmente à internet, para continuidade dos seus 

estudos de forma remota. Todo esse processo de integração das tecnologias digitais precisa 
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garantir a participação de todos, de forma igualitária, para não gerar exclusão educacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo deste estudo, verifica-se que a mediação das tecnologias digitais para o ensino 

remoto em período de isolamento social, devido ao COVID-19, é possível. Sobretudo no que 

diz respeito às características e funcionalidades do Google Classroom e do aplicativo ZOOM. 

Ambos possibilitam a interação professor/aluno de forma síncrona e/ou assíncrona, sendo capaz 

de tornar o processo de aprendizagem tão eficaz quanto o ensino presencial. Não compreende 

os objetivos desta pesquisa fazer com que o Google Classroom e o aplicativo ZOOM passem a 

substituir as demais formas de transmitir conhecimento, como o quadro, o giz ou outras 

tecnologias já existentes. Todavia, tais recursos são apresentados como instrumentos que 

também apresentam suas contribuições em tempo de distanciamento social, tornando a 

aprendizagem remota mas motivacional, colaborativa, interativa e, principalmente, 

significativa. O Google Classroom e o aplicativo ZOOM foram transformados temporariamente 

em salas de aulas virtuais, dado que o contexto pandêmico que se vive não pode interromper o 

processo formativo de bilhões de pessoas interessadas em colaborar para o avanço de uma 

sociedade que busca saídas para as diversas crises enfrentadas por todos.   

Constata-se, por fim, que se vive em um momento de cuidado, no qual as relações 

humanas, profissionais e educacionais foram redimensionadas em função do isolamento social 

ocasionado pelo coronavírus.          As 

rotinas dos estudantes foram modificadas e para muitos o tempo agora é dividido com outras 

atividades. Porém, precisa-se refletir sobre a necessidade de adaptação dos alunos a esse novo 

momento, bem como aos impactos que tais mudanças podem causar, inclusive, nas condições 

emocionais de cada sujeito. Por isso, fique em casa! 
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RESUMO 

Análise do desenvolvimento da informatização dos serviços ofertado à sociedade da atualidade cada vez mais se 

busca a necessidade da inclusão digital dos cidadãos nesse modo de vida. Ao acontecer o uso destes recursos 

tecnológicos, eles devem ser apropriados de meios onde a tecnologia da informação e comunicação (TIC) se 

direcione para fazer valer a inclusão dos indivíduos neste ciberespaço. A escola se apresenta como ambiente capaz 

de fazer emergir tais tecnologias a serviço de uma metodologia de ensino a favor da interação dos alunos nesta 

sociedade da informação, anulando, assim, as diferenças sociais não pertinentes a este processo. Ao se utilizar 

diferentes mídias, que colaboram para a apropriação de um ambiente de comunicação, o computador e seus 

inúmeros recursos destacam-se como ferramenta de acesso apoiado por diferentes programas sociais do governo 

federal. Baseado nestes preceitos, o presente trabalho tem como objetivo analisar os principais desafios que a 

inclusão digital impõe sobre os anos iniciais do Ensino Fundamental na educação pública, do ponto de vista das 

barreiras e vantagens para a sua implementação. Trata-se de uma pesquisa em que foi utilizado o método de revisão 

bibliográfica, que é desenvolvida com base em um material formado, geralmente, por livros, sites oficiais, 

publicações periódicas e artigos científicos. 

Palavras-chave: Tecnologias. Informação. Comunicação. Inclusão. Digital.  

 

ABSTRACT 

Analysis of the development of computerization of services offered to today's society, the need for digital inclusion 

of citizens in this way of life is increasingly sought. When using these technological resources, they must be 

appropriated in ways where information and communication technology (ICT) is directed to enforce the inclusion 

of individuals in this cyberspace. The school presents itself as an environment capable of immersing such 

technologies in the service of a teaching methodology in favor of student interaction in this information society, 

thus canceling social differences that are not relevant to this process. When using different media, which 

collaborate for the appropriation of a communication environment, the computer and its numerous resources stand 

out as an access tool supported by different social programs of the federal government. Based on these precepts, 

the present work aims to analyze the main challenges that digital inclusion imposes on the initial years of 

Elementary School in public education, from the point of view of barriers and advantages for its implementation. 

This is a research in which the bibliographic review method was used, which is developed based on a material 

formed, generally, by books, official websites, periodicals and scientific articles. 

Keywords: Technologies. Information. Communication. Inclusion. Digital. 

 

ABSTRACTO 

Del análisis del desarrollo de la informatización de los servicios que se ofrecen a la sociedad actual, se busca cada 

vez más la necesidad de inclusión digital de los ciudadanos en esta forma de vida. Al utilizar estos recursos 

tecnológicos, se deben apropiar de manera que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) están 

dirigidas a hacer efectiva la inclusión de las personas en este ciberespacio. La escuela se presenta como un entorno 

capaz de sumergir tales tecnologías al servicio de una metodología de enseñanza a favor de la interacción de los 

estudiantes en esta sociedad de la información, anulando así las diferencias sociales que no son relevantes para 

este proceso. Al utilizar diferentes medios, que colaboran para la apropiación de un entorno de comunicación, la 

computadora y sus numerosos recursos se destacan como una herramienta de acceso apoyada por diferentes 

programas sociales del gobierno federal. A partir de estos preceptos, el presente trabajo tiene como objetivo 

analizar los principales desafíos que impone la inclusión digital en los primeros años de la Enseñanza Básica en la 
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educación pública, desde el punto de vista de las barreras y ventajas para su implementación. Se trata de una 

investigación en la que se utilizó el método de revisión bibliográfica, que se desarrolla a partir de un material 

formado, generalmente, por libros, sitios web oficiales, publicaciones periódicas y artículos científicos. 

Palabras clave: Tecnologías. Información. Comunicación. Inclusión. Digital. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta uma abordagem investigativa acerca da Informática na 

Educação, mais especificamente o projeto trata da Inclusão digital através de aplicações web 

no processo de Ensino e Aprendizagem em escolas públicas. Essa investigação tem como 

objetivo geral analisar o impacto do uso de computadores, software e internet na educação em 

escolas públicas, com o foco em propiciar o desenvolvimento dos educandos nas mais diversas 

dimensões, identificando alterações no comportamento dos educandos e as contribuições que 

essas tecnologias podem trazer para o desenvolvimento dos alunos do ensino fundamental. 

Visando analisar os benefícios para o processo de ensino aprendizagem quando se usa o 

computador, software e a internet, foi apresentado aos alunos softwares com as quatro 

operações para computador que auxiliará o processo educativo, onde os alunos serão orientados 

a desenvolver atividades individuais ou em grupo usando o computador, o software e a internet 

para socialização do conhecimento construído durante a realização da atividade. 

Durante o desenvolvimento deste trabalho foi construído um experimento com um 

grupo de alunos com o uso de um software, onde os alunos tiveram a oportunidade de testar 

suas habilidades e conhecimentos na área de matemática, através de uma atividade prática sobre 

as quatro operações. No primeiro momento testaram suas habilidades e conhecimentos em uma 

atividade sem dispor do auxílio de nenhum tipo de tecnologia e num segundo momento 

desenvolvem outra atividade similar, porém com o auxílio de computadores, software e usaram 

o sistema da web para socialização do conhecimento. A execução desse experimento teve o 

intuito fornecer informações sobre o comportamento, atitude e desempenho dos alunos no 

decorrer da execução dessa atividade. 

A realização dessa pesquisa se deu por dois motivos: o primeiro motivo se deu pela 

percepção de que, na rede pública de ensino, as escolas às vezes possuem os recursos 

tecnológicos (computadores, projetor multimídia, internet, etc.), e não são aproveitados 

devidamente pelos professores e nem pelos alunos, acredita-se que o motivo seja devido os 

alunos terem um conhecimento muito vago sobre tecnologias aplicadas à educação. 

O segundo motivo foi o interesse em esclarecer sobre os benefícios que a inclusão digital 

por meio de aplicações web pode trazer para o ensino-aprendizagem, e apresentar a importância 

para os alunos e a sociedade a qual estamos inseridos, pois como se sabe, as tecnologias estão 

presentes em todos os setores e ter o conhecimento sobre elas é de fundamental importância 

para se conseguir um bom desempenho em seu ensino. 

 

 

A IMPORTÂNCIA DO USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TICs) NA PRÁTICA PEDAGÓGICA  
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A utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) em todos os espaços 

da sociedade oportunizou as mais diversas possibilidades de conexão e transformou 

radicalmente a forma como nos apropriamos do conhecimento. 

De acordo com Behar e Col (2018, p. 20), em relação à educação, essas mudanças 

ocorreram de fora para dentro. A sociedade se modificou tecnologicamente, posteriormente as 

tecnologias foram introduzidas na escola, esperando “um novo perfil de instituição e a 

reformulação dos atores envolvidos, entre eles, gestores da educação, professores, monitores e 

alunos”. 

Esse panorama atual requer um novo perfil de educador, um profissional competente 

que deve estar sempre atualizado fazendo uso das ferramentas tecnológicas em ações didáticas. 

Na visão de Barragán (2017, p. 37), 

As características que definem o conhecimento hoje, bem como as novas formas de 

relacionamento entre as pessoas e, principalmente, a expansão da aprendizagem permitida pelas 

mídias digitais e internet, nos permitem rever as possíveis respostas que atualmente damos para 

as questões como: O que aprendemos? Como aprendemos? Onde aprendemos? Com quem 

aprendemos? Na era da informação e da comunicação, a formação continuada permite a 

reflexão sobre o que é aprender e o que é ensinar no século XXI, bem como a urgência em 

buscar novas metodologias. Assim, a formação continuada visa encontrar alternativas para o 

uso eficiente das tecnologias em sala de aula, promovendo reflexões acerca das inovações 

tecnológicas como facilitadoras do processo de ensino-aprendizagem, assim como fomentar o 

desenvolvimento de habilidades e competências digitais. Faz-se necessária a formação de 

professores em TICs aplicadas à educação, pois este tema ainda é percebido como tabu por 

muitos educadores, que se sentem inseguros e veem a tecnologia com desconfiança. O Horizon 

Report (NEW MEDIA CONSORTIUM, 2016, p. 24) destaca:  

 
Para preparar os alunos para um mundo que utiliza cada vez mais tecnologia, atuais e 

futuros educadores precisam aprimorar continuamente suas habilidades em face de 

orçamentos reduzidos. A falta de educação adequada ao professor, relativas a 

competências digitais, é um desafio que está amplamente documentado. 

 

Dos educadores deste século, espera-se um comportamento mais interativo, permeado 

por tecnologias digitais de informação e comunicação. Nesse sentido, a formação continuada 

permite a apropriação do conhecimento científico por parte dos educadores participantes. 

Propicia a reflexão acerca da inovação das aulas a partir do uso das TICs, aproximando-as dos 

conteúdos escolares no sentido de otimizar a prática com o apoio dos referenciais teóricos. 

De acordo com Ferrari e Sotero (2017, p. 78), conforme surgem novas tecnologias, 

nascem também novas formas de aprender e assim novas competências são exigidas, novas 

formas de se realizar o trabalho pedagógico são necessárias e, fundamentalmente, é necessário 

formar continuamente o novo professor para atuar neste ambiente do processo de ensino-

aprendizagem. 

A Base Nacional Comum Curricular contempla o desenvolvimento de competências e 

habilidades relacionadas ao uso crítico e responsável das tecnologias digitais tanto de forma 

transversal, presentes em todas as áreas do conhecimento e destacadas em diversas 

competências e habilidades com objetos de aprendizagem variados, quanto de forma 

direcionada, tendo como fim o desenvolvimento de competências relacionadas ao próprio uso 

das tecnologias, recursos e linguagens digitais, ou seja, para o desenvolvimento de 

competências de compreensão, uso e criação das Tecnologias de Informação e Comunicação 



 
 

Florianópolis, Ed.7, n.01, Janeiro/2022 - ISSN/2675-5203 
43 

(TICs) em diversas práticas sociais, como destaca a competência geral: “Compreender, utilizar 

e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, 

reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar 

e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo 

e autoria na vida pessoal e coletiva.” (BNCC, 2018). 

Em resumo, incorporar as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) nas 

práticas pedagógicas e no currículo como objeto de aprendizagem requer atenção especial e não 

pode mais ser um fator negligenciado pelas escolas. 

 
INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 
Pode-se caracterizar a informática educativa como uma ferramenta em que o docente 

faz uso para auxiliá-lo em suas aulas. Os recursos digitais vêm tornando o processo de ensino 

e aprendizagem cada vez mais construtivo e informatizado [Bresolin et al. 2018]. Segundo 

Teixeira (2017), com a informática é possível se comunicar, fazer pesquisas, criar desenhos, 

realizar cálculos, digitar textos, entre outros. O computador pode trazer muitos benefícios e 

utilidades que podem ser utilizados no processo pedagógico. A partir da sua utilização é capaz 

de tornar as aulas mais criativas, despertando nos alunos a curiosidade e vontade de aprender. 

A internet pode auxiliar no processo de aprendizagem em sala de aula ou fora dela. Além do 

aprendizado, a informática pode propiciar outros benefícios, como o desenvolvimento social, 

atividades de forma prática, ambientes mais dinâmicos e ativos, motivação, criatividade, 

curiosidade e habilidades de comunicação [Teixeira 2017]. 

O surgimento da Informática Educativa tem repercutido transformações do papel do 

professor, que passa de transmissor e controlador de conhecimento para colaborador e 

orientador a aprendizagem, propiciando aos alunos maiores opções e responsabilidades em seu 

próprio processo de aprendizagem (Tajra,2016). Complementarmente às mudanças no papel do 

professor, também estão as mudanças nos papéis dos estudantes, que passam de receptores 

passivos de informação para participantes ativos no processo de aprendizagem, como 

produtores e aprendizes de conhecimento. 

A informática já encontrou espaço em nossos lares, nos negócios e diversão, porém é 

preciso contextualizar sua utilização nas escolas, para mostrar que é possível ter um ensino 

qualificado, aproveitando as capacidades de interação tecnológica dos alunos. Aliado ao 

computador vem a Internet facilitando a troca de experiências, exposição de dúvidas, 

disponibilização de materiais, tanto de quem está perto como de quem está longe 

geograficamente. Ela pode auxiliar o professor a ampliar as suas práticas, além de modificar o 

processo de avaliação e de comunicação com os alunos e com os demais professores. 

Assim, a Internet e o computador são considerados ferramentas que possibilitam grande 

exploração pedagógica, no entanto necessitam de um planejamento cuidadoso em termos 

organizacionais e didáticos. O desenvolvimento de uma cultura da informatização é essencial 

na reestruturação da maneira como se dá a gestão da educação, a reformulação dos programas 

pedagógicos, a flexibilização das estruturas de ensino, a interdisciplinaridade dos conteúdos, o 

relacionamento dessas instituições com outras esferas sociais e com a comunidade como um 

todo (Kenski, 2017). 
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As novas oportunidades tecnológicas, fornecidas pela utilização da Informática 

Educativa, exigem transformações não apenas das teorias educacionais, mas na própria ação 

educacional e na forma como a própria escola e toda sociedade percebe a sua função na 

atualidade (Ponte, 2016). É preciso usar o potencial das tecnologias que as escolas possuem, 

pois não justifica ter laboratórios de informática com computadores novos e internet, se o 

mesmo não é utilizado como um ambiente de pesquisa e produção de conhecimento pelos 

estudantes. Grandes estudiosos já chamavam a atenção para a possibilidade de incrementar 

processos de ensino a partir das tecnologias, evidenciando que os computadores não apenas 

melhoram a aprendizagem escolar, mas seriam ferramentas fundamentais no processo de 

ensino-aprendizagem. 

O conhecimento não é mais estático, encontra-se em profundas modificações, ou 

melhor, a cada minuto que passa as informações estão crescendo, o mundo está se atualizando 

enquanto a escola contenta-se em continuar o mesmo parâmetro educacional, muitas vezes com 

o mesmo currículo (Rocha, 2016). 

Nesse contexto, Lévy (2019) nos coloca que o papel da informática não é mais o da 

inteligência artificial, onde se torna uma máquina mais inteligente que a própria inteligência 

humana, mas evidencia que a inteligência coletiva, o saber, a valorização, a utilização otimizada 

e a criação de sinergia entre as competências, as imaginações e as energias intelectuais, qualquer 

que seja sua diversidade qualitativa e onde quer que esta se situe. 

Assim, passamos por uma nova forma de organizar os conhecimentos em tempo real, 

propondo mudanças profundas na estrutura da escola. São necessárias várias mudanças para a 

inclusão da Informática Educativa e “muitas estão nas mãos dos próprios professores, que terão 

que redesenhar seu papel, sua responsabilidade na escola atual” (Sancho, 2016, p. 36). 

 

APRENDENDO NA WEB 

 

Nos dias de hoje, vivemos numa sociedade bastante enganada às tecnologias e por toda 

parte podemos observar pessoas conectadas à internet, seja para se comunicar ou compartilhar 

informações utilizando as mídias. Em razão da facilidade de comunicação e entretenimento, o 

número de usuários de mídias chegou a 2,5 bilhões de adolescentes, jovens e adultos. Porém, 

por causa de sua propagação acelerada os efeitos são na maioria das vezes prejudiciais, devido 

ao uso indevido podendo inclusive causar problemas na saúde mental (MOROMIZATO et al., 

2017). 

As ferramentas de mídias sociais não estão restritas apenas aos relacionamentos, por 

meio delas podemos nos manter informados sobre acontecimentos e realizar pesquisas 

permitindo a interação e participação dos usuários (DE ALVARENGA BARROS; DO 

CARMO; DA SILVA, 2016). Ainda de acordo com os mesmos autores, ela possibilita muitos 

meios educativos, como o compartilhamento de arquivos intelectuais que auxiliam no 

aprendizado. O Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Netflix e tantas outras redes de 

comunicação estão chamando cada vez mais a atenção das pessoas, e muitas vezes se 

desconectar parece ser uma tarefa extremamente difícil. Observamos uma geração de jovens 

extremamente inserida nas tecnologias digitais, desde celulares até computadores e programas 

de televisão, e isso pode influenciar, se não tiverem uma orientação correta, de forma negativa 

no desempenho na sala de aula (GALVEZ JÚNIOR, 2016). 
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Ao conectarmos a essas redes de comunicação esquecemo-nos do tempo, e passamos 

horas visualizando, curtindo e publicando mensagens, e quando nos damos conta já está tarde 

e as tarefas rotineiras que deveriam ter sido feitas ficam incompletas, causando acúmulo e 

desordem no cotidiano. Porém, estamos ficando tão acostumados a essa distração, que 

acabamos não notando mais o perigo de nos tornarmos dependentes de algo que não está 

agregando de forma positiva nosso aprendizado. 

A utilização da internet é primordial para o desenvolvimento de qualquer pessoa, e ao 

ser utilizada da forma correta, traz diversos benefícios tanto na área profissional quanto pessoal. 

As vantagens para as tecnologias da informação e comunicação (TIC) são muitas, e se forem 

implantadas nos ambientes educacionais podem auxiliar no desenvolvimento de trabalhos, 

provas, avaliações e etc. (GALVEZ JÚNIOR, 2014). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se que, com a tecnologia tem se incluído as atividades cotidianas de toda 

população, desde a comunicação até meios de informação política. A análise de dados e 

conteúdos sobre inclusão digital em escolas públicas permitiu uma melhor compreensão acerca 

das necessidades e dificuldades encontradas no processo de aprendizagem de novas 

informações relacionadas à tecnologia, principalmente, pelo medo de danificar os aparelhos e 

a falta de prática nas atividades concernentes às TICs. 

Entretanto, é importante e essencial deixar em evidência a mudança na qualidade de 

vida que a tecnologia pode proporcionar à sociedade, possibilitando um exercício cognitivo, 

como em relação a memória e atenção, além de facilitar a socialização entre os idosos e seus 

grupos de familiares e amigos. Porém, a análise de dados e conteúdos sobre inclusão digital 

permitiu uma melhor compreensão acerca das necessidades e dificuldades encontradas no 

processo de aprendizagem de novas informações relacionadas à tecnologia de acordo com suas 

necessidades e potencialidades, assim, o acesso para as novas tecnologias estará ao alcance de 

todos os públicos. Além disso, a importância de entender os limites que cada pessoa vivencia 

para ser ter um ensino individual e especializado facilitando a usabilidade dos dispositivos 

tecnológicos. 
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RESUMO 

O presente artigo intitulado Intervenções neuropsicopedagógicas no processo de aprendizagem do cognoscente 

com transtorno do espectro autista na Sala de Recursos Multifuncionais tem como objetivo geral compreender 

quais intervenções neuropsicopedagógicas podem criar alternativas para o desenvolvimento no processo de 

aprendizagem dos cognoscentes autistas em Sala de Recursos Multifuncionais – SRM. Essa foi uma iniciativa 

tanto justificável quanto desafiadora, pois implicou encontrar metodologias para oportunizar uma aprendizagem 

significativa para este cognoscente. Este artigo apresenta uma pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo estudo 

de caso e como estratégia de coleta de dados foi utilizada a entrevista semiestruturada com a professora especialista 

da Sala de Recursos Multifuncionais. Mediante a percepção de que o Transtorno do Espectro Autista é uma 

condição neuro diversa que afeta a habilidade de intercomunicação e socialização, além de distintas 

particularidades do seu panorama sintomático como o modo de se expressar, se desenvolver, aprender e se 

comportar, o que ocasiona diversos problemas educacionais e metodológicos para os profissionais que atendem 

este cognoscente, os resultados apontaram para a importância da utilização de jogos e brincadeiras na viabilização 

de um desenvolvimento amplo no processo cognitivo dos autistas. 

Palavras-chave: Autista. Intervenção. Neuropsicopedagogia. Aprendizagem. 

 

ABSTRACT 

The present article entitled Neuropsych Pedagogical interventions in the learning process of the cognoscente with 

autism spectrum disorder in the Multifunctional Resource Room has the general objective of understanding which 

neuropsych pedagogical interventions can create alternatives for the development in the learning process of autistic 

cognoscents in the Multifunctional Resource Room - SRM . This was both a justifiable and challenging initiative, 

as it involved finding methodologies to provide meaningful learning opportunities for this cognoscente. This article 

presents research with a qualitative approach, of the case study type, and as a data collection strategy, a semi-

structured interview with the specialist teacher of the Multifunctional Resources Room was used. Through the 

perception that Autism Spectrum Disorder is a neurodiverse condition that affects the ability of 

intercommunication and socialization, in addition to different particularities of its symptomatic panorama such as 

the way of expressing, developing, learning and behaving, which causes several educational and methodological 

problems for professionals who attend this cognoscente, the results pointed to the importance of using games and 

games in enabling a broad development in the cognitive process of autistic people. 

Keywords: Autistic. Intervention. Neuro Psychopedagogy. Learning. 

 

ABSTRACTO 

El presente artículo titulado Intervenciones neuro psicopedagógicas en el proceso de aprendizaje del cognoscente 

con trastorno del espectro autista en la Sala de Recursos Multifuncionales tiene como objetivo general comprender 

qué intervenciones neuro psicopedagógicas pueden crear alternativas para el desarrollo en el proceso de 

aprendizaje de los cognoscentes autistas en la Sala de Recursos Multifuncionales - SRM. Esta fue una iniciativa 

tanto justificable como desafiante, ya que implicó encontrar metodologías para proporcionar un aprendizaje 
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significativo para este cognoscente. Este artículo presenta una investigación con enfoque cualitativo, del tipo 

estudio de caso, y como estrategia de recolección de datos se utilizó la entrevista semiestructurada a la docente 

especialista de la Sala de Recursos Multifuncionales. A través de la percepción de que el Trastorno del Espectro 

Autista es una condición neuro diversa que afecta la capacidad de intercomunicación y socialización, además de 

distintas particularidades de su panorama sintomático como la forma de expresarse, desarrollarse, aprender y 

comportarse, lo que ocasiona diversos problemas educativos y metodológicos para los profesionales que asisten a 

este cognoscente, los resultados apuntaron a la importancia del uso de juegos y juegos para permitir un amplio 

desarrollo en el proceso cognitivo de las personas autistas. 

Palabras clave: Autista. Intervención. Neuropsicopedagogía. Aprendiendo. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Abordar as intervenções neuropsicopedagógicas que podem ser empregadas no processo 

de aprendizagem do cognoscente autista em Sala de Recursos Multifuncionais – SRM é uma 

iniciativa tanto justificável quanto desafiadora, pois requer encontrar metodologias para 

oportunizar uma aprendizagem significativa para este cognoscente.  

Mediante a percepção de que o Transtorno do Espectro Autista é uma condição neuro 

diversa que afeta a habilidade de intercomunicação e socialização, além de distintas 

particularidades do seu panorama sintomático como o modo de se expressar, se desenvolver, 

aprender e se comportar, o que ocasiona diversos problemas educacionais e metodológicos para 

os docentes que atendem este cognoscente; verificou-se a necessidade de uma investigação 

acerca das estratégias empregadas pelo professor especialista na mediação do processo de 

ensino e aprendizagem do cognoscente autista na SRM e, como a Neuropsicopedagogia pode 

auxiliar nessa ação. 

Inicialmente é realizada uma descrição dos critérios utilizados na escolha do 

cognoscente, visando a avaliação, levando em consideração os indicadores das dificuldades de 

aprendizagem apresentadas pelo cognoscente, visto que o objetivo geral desse artigo foi 

compreender quais intervenções neuropsicopedagógicas podem criar alternativas para o 

desenvolvimento no processo de aprendizagem do cognoscente autista na SRM. Em seguida, 

apresentam-se os dados do cognoscente, obtidos durante a observação, sua queixa principal e 

as primeiras hipóteses a respeito das dificuldades cognitivas que vem apresentando. 

Para o cumprimento do geral objetivo deste artigo, que visa compreender quais 

intervenções neuropsicopedagógicas podem criar alternativas para o desenvolvimento no 

processo de aprendizagem dos cognoscentes autistas, adotou-se a opção metodológica a uma 

abordagem qualitativa e como estratégia de coleta de dados foi utilizada a entrevista 

semiestruturada com a professora da Sala de Recursos Multifuncionais – SRM. 

No relato de intervenção descreveu-se o Planejamento da mesma, e destacou-se como 

se deu a condução deste processo, demonstrando como o atendimento neuropsicopedagógico 

ocorreu. Utilizou-se o desempenho na Sala de Recursos Multifuncionais, observação da escola, 

e diálogo com a professora especialista da SRM. 

Os objetivos específicos deste trabalho são: 

Conhecer o ambiente de aprendizagem do cognoscente; Identificar as causas das 

dificuldades no aprendizado do autista; Evidenciar as ações pedagógicas no âmbito da Sala de 

Recursos que contribuem para a aprendizagem do cognoscente autista; Definir estratégias 

neuropsicopedagógicas que colaborem com a aprendizagem do cognoscente autista. 
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A Sala de Recursos Multifuncionais, ambiente utilizado para a observação e intervenção 

neuropsicopedagógica, compõe a estrutura de uma escola da rede pública municipal, localizada 

na Praça Nossa Sra. da Pompeia, 172, Centro, Esplanada, Bahia. Esta escola possui 12 (doze) 

salas de aula, 01 (uma) Sala de Recursos Multifuncionais, 01 (uma) secretaria acadêmica, 01 

(uma) sala de professores, 01 (uma) cozinha, 01 (uma) biblioteca e área de recreação. Atende a 

625 alunos, divididos em 03 (três) turnos. A SRM atende a 25 (vinte e cinco) alunos com 

deficiência e/ou transtorno global do desenvolvimento. Dentre todos os alunos atendidos na 

SRM a opção pela escolha de “Lionel Messi” deu-se a partir de indicação da professora da Sala 

de Recursos. Um dos elementos significativos que interferem na tomada de decisão refere-se à 

queixa inicial vinculada às dificuldades de socialização, comunicação e problemas relacionados 

à aprendizagem como consequência do diagnóstico de autismo. Por conseguinte, como na 

entrevista de acolhimento realizada com a professora, identificou-se que a maior demanda de 

“Lionel Messi” se vincula aos déficits de comunicação e nesse sentido, a referida criança foi 

encaminhada para iniciar o processo de avaliação e posteriormente, intervenções. 

Neste sentido, cabe destacar que a atuação neuropsicopedagógica no contexto da Sala 

de Recursos para o Atendimento Educacional Especializado permitiu a compreensão que 

podemos intervir de maneira qualificada e lúdica no desenvolvimento de uma criança autista e, 

que a partir de uma abordagem interdisciplinar é possível estabelecer uma prática de 

intervenção que preservaram suas potencialidades e até mesmo estimular suas habilidades 

cognitivas. Haja vista que a Neuropsicopedagogia hoje é um campo em expansão, pois 

desenvolve pesquisas mais densas sobre métodos e configurações nos quais podemos assistir 

distintivamente crianças com Transtorno do Espectro Autista. 

Em suma: 

 
“a neuropsicopedagogia procura reunir e integrar os estudos do desenvolvimento, das 

estruturas, das funções e das disfunções do cérebro, ao mesmo tempo que estuda os 

processos sociocognitivos responsáveis pela aprendizagem e os processos 

psicopedagógicos responsáveis pelo ensino.” (FONSECA, 2014, p.1). 

POR TRÁS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)  

 

O autismo foi descrito pela primeira vez pelo Dr. Léo Kanner no ano de 1943 em seu 

artigo: Distúrbios autísticos do contato afetivo. O autismo é um distúrbio do desenvolvimento 

humano que vem sendo estudado pela ciência há mais de cinco décadas, mas sobre o qual ainda 

permanecem divergências e questões por responder. 

Atualmente, embora o autismo seja bem mais conhecido, ele ainda surpreende pela 

diversidade de características que pode apresentar e pelo fato de, na maioria das vezes, a criança 

autista ter uma aparência totalmente normal. Ultimamente o número de diagnósticos vem 

aumentando e sendo concluídos em idades cada vez mais precoces. A incidência do autismo 

varia de acordo com o critério utilizado por cada autor. Ficando assim, numa média entre um e 

dois casos a cada mil crianças nascidas. O autismo incide igualmente em famílias de diferentes 

raças, credos ou classes sociais. 

O autismo é intrigante, pois a pessoa com autismo, geralmente, tem uma aparência 

harmoniosa e ao mesmo tempo um perfil irregular de desenvolvimento, com bom 

funcionamento em algumas áreas enquanto outras se encontram bastante comprometidas. 
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Diante de um caso de autismo existem três caminhos importantes a serem seguidos: conhecer, 

admitir e buscar apoio. 

O autismo é uma síndrome definida por alterações presentes desde idade muito 

precoces, tipicamente antes dos três anos de idade, e que se caracteriza sempre por desvios 

qualitativos na comunicação, na interação social e no uso da imaginação também chamado de 

tríade de dificuldades: Dificuldade de comunicação caracterizada pela dificuldade em utilizar 

com sentido todos os aspectos da comunicação verbal e não verbal; Dificuldade de 

sociabilização, ponto crucial do autismo e o mais fácil de gerar falsas interpretações. É a 

dificuldade em relacionar-se com os outros, a incapacidade de compartilhar sentimentos, gostos 

e emoções e a dificuldade na discriminação entre diferentes pessoas; Dificuldade no uso da 

imaginação. Caracteriza-se por rigidez e inflexibilidade e se estende às várias áreas do 

pensamento, linguagem e comportamento da criança. 

As causas do autismo são desconhecidas. Acredita-se que a origem do autismo esteja 

em anormalidades em alguma parte do cérebro ainda não definida de forma conclusiva e, 

provavelmente, de origem genética. Além disso, admite-se que possa ser causado por problemas 

ocorridos no parto. Com isso o recomendado em geral, são todos os cuidados que as gestantes 

devem ter para com o seu bebe como: ingestão de produtos químicos que são: remédios, álcool, 

fumo, drogas entre outros.  

O tratamento do comportamento do autista está voltado ao ensino de habilidades que a 

criança não possui, mas para conseguir esta introdução as escolas e os educadores devem seguir 

etapas para assim conseguir um resultado satisfatório. O primeiro passo é tornar a aprendizagem 

agradável e o segundo é ajudar o autista a aprender os diferentes estímulos desconhecidos dele.  

O acesso à educação é uma das maiores ferramentas para o desenvolvimento de uma 

criança autista. Conforme o método, estratégia e flexibilidade curricular oferecida pela escola, 

podendo assim dar, mas tranquilidade e segurança a criança e sua família.  

Uma escola que pretende receber em seu espaço um aluno autista, precisa passar por 

algumas transformações para poder pôr em prática algumas técnicas que foram especialmente 

desenvolvidas para eles.  

O principal acontecimento é a mudança com atividades que possam fazer parte de todo 

contexto de aprendizagem, mantendo sempre a situação sob controle, pois caso ocorra algo 

inesperado a educadora consiga docilmente contornar a situação. Exemplos disso são sempre 

trabalhar a independência do autista e não deixar que esses trabalhos virem rotina.  

O estabelecimento escolar também precisa adaptar-se de certa forma para receber o 

autista como ter o número de alunos reduzidos na sala inclusiva, terem dois mediadores para 

conseguir manter os trabalhos com qualidade, ter o computador, que muito ajuda no 

aprendizado da escrita e auxilia também na melhora da coordenação motora. O método é 

simples com um programa de computador, o PAINT (programa desenvolvido para fazer 

desenhos), onde ele consegue um pouco lentamente fazer traços simples e com o tempo vai 

conseguindo traços mais complexos. A avaliação vai sendo feita de forma sequenciada de 

acordo com a evolução da criança.  

Outra adaptação que a escola precisa fazer é a IS (integração sensorial) é um método 

simples, onde os recursos são balanços, gangorras, cadeiras, massa de modelar entre outros 

materiais didáticos que visam trabalhar o corpo, a mente e a compreensão das suas sensações. 

Podendo fazer uma avaliação de acordo com os trabalhos produzidos pela criança.    
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Algo muito importante que recentemente vem sendo pesquisado por cientistas norte-

americanos e europeus e têm dado muitos resultados positivos, sobre a descoberta da 

sensibilidade do autista a certos alimentos como glúten e caseína. O glúten é uma substância 

encontrada no trigo, cevada, centeio, aveia, e a caseína é uma proteína do leite e derivados.  

Não é fácil para a escola, mas é uma questão muito importante que vem tendo muitos 

avanços, nos autista que vem fazendo a dieta. As cantinas precisam adaptar-se obviamente 

acompanhadas de um especialista na área de nutrição para poder atender a essas crianças, pois 

elas não podem comer alimentos como sorvetes, iogurtes, queijos, pães, também a retirada de 

produtos maltados, corantes. Esses alimentos podem ser substituídos por um cereal de arroz, 

milho, fubá e carnes, ovos, pasta de vegetais, frutas cortadas, pizza de farinha de arroz cheia de 

molho, carnes e vegetais entre outros alimentos. Comprovadamente os professores irão sentir 

os resultados em sala de aula.  

A escola pode também contar com certos profissionais como terapeutas, fonoaudiólogos 

e com sala de musicoterapia e brinquedoteca. Mas, contudo todo esse processo só poderá dar 

certo se a escola tiver o apoio incondicional da família, da escola, dos profissionais e da 

sociedade. Com diz Araújo 2000.  

 

O papel adequado da cultura seria o de ajudar estas pessoas a descobrir que são 

diferentes, mas que são viáveis que possuem a viabilidade de ser. Isto precisaria ser 

feito desde as identificações primárias. Métodos de educação apropriados somados a 

uma sociedade esclarecida seriam a ajuda essencial para que o processo de 

desenvolvimento do ser autista não precisasse ser tão doloroso para ele e para suas 

famílias.   

 

Essa proposta de uma escola com currículo aberto e flexível, requer um conjunto de 

medidas educacionais para que a implantação do currículo proposto se torne realidade na prática 

escolar com: formação de professores, materiais curriculares e organização entre outros 

critérios. Contudo essas propostas devem estar em total concordância para poder garantir uma 

aceitação do mundo, dando uma melhor qualidade de vida para todos.  

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Uma criança com Transtorno do Espectro Autista necessita de diversos atendimentos 

multidisciplinares e, dentre eles, a neuropsicopedagogia é inquestionavelmente um dos recursos 

de sublimidade na intervenção da criança com TEA. Por ser uma associação entre neurociência, 

psicologia e pedagogia concretiza um trabalho de excelência na intervenção do 

desenvolvimento intelectual, social, afetivo e corpóreo, já que, pondera e ampara os processos 

didáticos e metodológicos e o procedimento institucional possibilitando um melhor método de 

ensino e aprendizagem. O neuropsicopedagogo é um profissional imprescindível na 

intervenção, pois tem a percepção sobre a função do cérebro da criança com TEA e suas 

dificuldades nas áreas do córtex cerebral no tocante aos processos neurocognitivos. Se 

ponderarmos uma intervenção sem a participação desse profissional, possivelmente 

exerceremos um bloqueio na viabilidade dessas crianças terem garantido um processo de 

aprendizagem expressivo e prazeroso.  

Dessa forma, perder-se-á o padrão qualitativo do atendimento multidisciplinar e a 

conjuntura de potencializar todo o processo de desenvolvimento desse cognoscente. Elucidar a 
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todos os envolvidos da grande significância do papel do neuropsicopedagogo na intervenção 

do cognoscente com Transtorno Espectro Autista (TEA) é o que versa este relatório. Nessa 

conjuntura, a neuropsicopedagogia visa incentivar e auxiliar o desenvolvimento do 

cognoscente, com o intuito de que sua aprendizagem seja verdadeiramente significativa, 

proporcionando uma maior qualidade no seu desenvolvimento até a vida adulta. 

 

Atualmente, o neuropsicopedagogo é considerado como um dos profissionais mais 

respeitados por ter como embasamento teórico-prático, tendo como foco de estudo as 

Neurociências como bagagem instrumental, uma ciência que tem evoluído bastante 

em pleno século XXI, constituindo-se como a ciência de um futuro promissor, pois a 

mesma amplia o entendimento como seres humanos e desvenda mistérios de como 

nós somos como nos desenvolvemos e como aprendemos. (SANTOS, 2015, p.05). 

 

A incumbência do neuropsicopedagogo diante do diagnóstico de TEA numa perspectiva 

neurocientífica é de contribuir tanto no âmbito familiar quanto no educacional, na aquisição da 

aprendizagem, no desenvolvimento da autoestima e na autopercepção do pertencer ao contexto 

familiar, associado à escola e à sociedade. E assim, desmistificar a ideia de que o TEA tem um 

mundo próprio e conscientizar e, que isolamento é uma conduta habitual em muitos desses 

indivíduos, contudo nem sempre expressa uma ausência. 

E é por meio dos estudos neuropsicopedagógicos que podemos compreender e trazer 

para o indivíduo com TEA um grande benefício na qualidade de seu desenvolvimento cognitivo 

no contexto educacional e social, pois não é apenas a criança que está envolvida nesse processo, 

mas toda sua estrutura familiar. Dessa maneira, entendemos melhor suas limitações e a melhor 

forma de como elas podem ser trabalhadas, superadas e desenvolvidas.  

De acordo com Santos, (2015, p.08) o neuropsicopedagogo deve, acima de tudo, atuar 

na linha de frente para a implantação da Educação Especial Inclusiva mais humanizadora [...]. 

Favorecendo assim para que o cognoscente tenha seu desenvolvimento social e cognitivo 

beneficiado da melhor forma. Ante esse debate investigativo, estão os cognoscentes 

diagnosticados com TEA que manifestam dificuldades acadêmicas que requerem uma atuação 

efêmera por parte da família. 

 

Normalmente observamos que todos comentam apenas as deficiências e as 

dificuldades da criança, fazendo comparações com as crianças consideradas normais. 

Para o trabalho neuropsicopedagógico precisamos elencar os aspectos positivos de 

seu comportamento e habilidades, já que todo trabalho se baseia no desenvolvimento 

dessas habilidades. (HENNEMAN, 2012, p.06). 

 

Para um cognoscente com TEA, a aprendizagem não ocorre através da práxis em seu 

âmbito social. Nele há uma analogia distinta entre o cérebro e os sentidos, assim como, nem 

todas as instruções difundidas se transformam em conhecimento.  

De acordo com Brasil (2003) as crianças diagnosticadas com TEA, não possuem os 

aspectos físicos distintos das demais crianças, porém manifestam algumas peculiaridades em 

sua conduta de tal maneira que chama atenção das pessoas que têm uma convivência pessoal 

com elas como familiares e educadores. Determinadas particularidades são claramente 

constatadas nas crianças com autismo. No dia a dia, é possível observar seu isolamento, o que 

inibe a comunicação com outros indivíduos. Como sua personalidade é inconstante, podem ser 

hiperativas ou muito apáticas. Além de apresentarem déficit de atenção, o que ocasiona um 
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aprendizado significativamente lento, também precisam de uma rotina que não pode ser 

interrompida, pois gera incômodo para elas. Destaca-se ainda que crianças com TEA 

esporadicamente mantêm contato visual, cumprem às ordens, mantêm diálogos simultâneos ou 

respondem automaticamente quando são chamadas. Pode observar também que, crianças com 

TEA possuem inclinação a determinados objetos e costumam apresentar comportamentos 

estereotipados e contínuos. 

É possível perceber que cada criança com TEA tem uma maneira díspar de reação, 

contudo a maioria apresenta dificuldade de comunicação, desenvolvimento cognitivo e 

limitações na linguagem. Esses aspectos podem aparecer de forma mais branda ou mais intensa 

no comportamento, mas, independentemente do grau, essas crianças necessitam de 

acompanhamento por uma equipe multidisciplinar, da qual o neuropsicopedagogo é 

imprescindível. 

E, quanto mais rápido esse acompanhamento acontecer, mais êxito pode existir no 

desenvolvimento cognitivo, verbal, motor e nas relações sociais dessas crianças. 

O desenvolvimento cognitivo e social de crianças diagnosticadas com o Transtorno do 

Espectro Autista se dá através de estímulos extrínsecos, de acordo com Silva (2012), dentre 

eles: apoio físico; apoio verbal e apoio gestual. Esses auxílios são aplicados em terapias 

comportamentais, mas podem ser estimuladas na Sala de Recursos Multifuncionais com o 

objetivo de possibilitar o desenvolvimento cognitivo e a autonomia do cognoscente. 

A Sala de Recursos Multifuncionais é um ambiente, dentro de uma escola regular que 

oferece um Atendimento Educacional Especializado (AEE). Através dela a criança é atendida 

em seu contra turno escolar, por um professor(a) especialista na área de Educação 

Especial/Inclusiva, com o intuito de desenvolver, especificamente no caso do cognoscente 

autista, suas habilidades e amenizar os reflexos de suas limitações que podem afetar as relações 

sociais, a concentração, o processo de aprendizagem e de comunicação. 

Dentro das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica 

(BRASIL, 2001) encontra-se o conceito de serviço de apoio à inclusão, pelo qual deve ser 

desenvolvido o Atendimento Educacional Especializado (AEE) na escola, envolvendo-se 

professores com diferentes funções: 

 

Salas de Recursos: serviço de natureza pedagógica, conduzido por professor 

especializado, que suplementa (no caso dos superdotados) e complementa (para os 

demais alunos) o atendimento educacional realizado em classes comuns [...]. Esse 

serviço realiza-se em escolas, em local dotado de equipamentos e recursos 

pedagógicos adequados às necessidades educacionais especiais dos alunos, podendo 

estender-se a alunos de escolas próximas, nas quais ainda não exista esse atendimento. 

Pode ser realizado individualmente ou em pequenos grupos, para alunos que 

apresentem necessidades educacionais especiais semelhantes, em horário diferente 

daquele em que frequentam a classe comum. [...]. (BRASIL, 2001, p.50). 

 

Moretti e Corrêa (2009, p.487) destacam a importância desse serviço, declarando que 

do ponto de vista da inclusão a sala de recursos tornou-se muito pertinente, "pois visa oferecer 

o apoio educacional complementar necessário para que o aluno se desempenhe e permaneça na 

classe comum, com sucesso escolar". 

A respeito do papel e a funcionalidade da SRM, Arnal e  Mori (2007, p.3) advertem 

sobre a conjuntura de que a sala de recursos multifuncionais somente pode ser conceituada 
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como instrumento de inclusão "[...] desde que consiga atender à diversidade, assegurando ao 

aluno a inclusão em situações de aprendizagem no ensino regular". 

Contudo, mesmo com o apoio da Sala de Recursos Multifuncionais, para que haja um 

planejamento educacional e uma orientação curricular, é essencial ponderar a habilidade de 

aprendizagem da criança. As funções executivas, a celeridade de organização das informações, 

a memória de curto e longo prazo, toda essa apreciação é indispensável para o rumo da 

intervenção.  E, é através da neuropsicopedagogia que é possível delinear e desenvolver funções 

ainda não atingidas, promovendo, assim, o processo de ensino e aprendizagem. 

 

OBSERVAÇÃO 

 

A primeira ida à Unidade Escolar (UE) foi de cunho de informação e apresentação do 

espaço e de como a Sala de Recursos Multifuncionais (SRM) atua, como começou, e como se 

dá o acolhimento de cada indivíduo que chega para atendimento na SRM. Foi falado que são 

realizados 25 atendimentos individualizados semanalmente, com 03 atendimentos semanais 

para cada cognoscente e, que atende sujeitos de 08 a 45 anos de idade. Foi separada a pasta do 

cognoscente com diagnóstico de autismo indicado para o estágio para que a estagiária fizesse 

as observações.   

Nos dias de observação foi acompanhada pela professora Otacília, que me recebeu 

cordialmente e me passou as informações sobre a Sala de Recursos e o cognoscente “Lionel 

Messi” (codinome pelo qual será referido o cognoscente em estudo com o intuito de 

salvaguardar a sua identidade e privacidade). No primeiro contato, “Lionel Messi” não quis 

falar seu nome, demonstrando timidez e permaneceu no canto da sala olhando para a parede. À 

vista disso não houve interação, permanecendo tácito sem manifestar interesse para se 

comunicar até porque ele verbaliza de forma simplificada e restrita, somente sinaliza e diz 

algumas palavras, contudo demonstrou assimilar tudo que se passava no decorrer do 

atendimento pedagógico e o que a professora estava explicando, na hora da atividade que era 

analisar imagens e identificar personagens e ações desempenhadas pelos mesmos. Conseguiu 

executar com muita atenção demonstrando ser perceptivo e observador. Ainda não desenvolveu 

hábitos e atitudes de socialização por livre-arbítrio; contudo expressa afetividade, através de 

desenhos e alguns gestos de carinho. 

Para facilitar a socialização a professora da SRM costumamos atendê-lo uma vez por 

semana em dupla, pois na sala de aula regular ele rejeita qualquer proximidade com os colegas 

Nos momentos de realização das atividades de artes e música “Lionel Messi” demonstra 

interesse em participar, contudo, nas outras atividades, principalmente de leitura e escrita, ele 

só realizava mediante a intervenção da professora.        

“Lionel Messi” apresenta bons hábitos de higiene e tem vocabulário restrito à palavras 

isoladas, não formulando frases, quando conseguimos algum diálogo. Um outro ponto relevante 

é que ele possui sensibilidade auditiva. Apesar disso, observa-se também que o mesmo gosta 

de atividades musicais, em baixo volume. 

Com relação aos aspectos psicomotores, as funções motoras fina, motora grossa do 

cognoscente estão bem desenvolvidas. “Lionel Messi” não manifesta dificuldade em 

locomover-se, apresenta equilíbrio corporal e postura adequada. É destro e segura o lápis de 

modo correto. Na atividade de recorte e colagem demonstra boa coordenação ao recortar o 
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contorno indicado.  Tem uma boa coordenação motora fina ao traçar as letras, de forma copista, 

pois não reconhece as letras. Demonstra boa coordenação óculo-manual efetuando com 

desenvoltura o encaixe de peças de quebra cabeça simples, também consegue arremessar bola 

em cesto. No que tange ao esquema corporal foi possível observar que o cognoscente possui 

condições de equilíbrio motor, contudo há uma pequena restrição na capacidade de aplicar 

alguns conceitos espaciais, de tempo, ambiente, não se reconhece em frente ao espelho e é capaz 

de identificar algumas as partes de seu corpo. Quanto à coordenação grafo-manual foi possível 

detectar que o cognoscente possui propriedade dos traçados executados com materiais grossos 

e finos e faz representação gráfica esquemática ou perceptível. 

No decorrer da observação, “Lionel Messi” começou a demonstrar interesse e 

confiabilidade em minha presença ao me oferecer seu caderno para ver suas atividades prontas.  

Com o intuito de ter melhor conhecimento sobre a história de vida de “Lionel Messi” 

foi realizada a Anamnese com sua genitora, pois não houve contato com o pai durante a coleta 

de dados. A interpelação foi bastante natural, serena, visto que o objetivo preliminar foi efetuar 

a escuta atenta, tipificada e sensível perante as narrativas da mãe, tendo a finalidade de 

compreender a queixa, bem como os fundamentos principais que se delimitam na história prévia 

do cognoscente. Nesse momento foi observado que não houve nenhuma intercorrência nos 

períodos pré, peri e pós-natal. De acordo com a genitora, o pré-natal foi realizado com 

acompanhamento adequado, a gestação foi tranquila, com parto de 09 meses, normal. Houve 

amamentação materna até os 03 meses, quando houve o desmame de forma espontânea. A 

transição para a mamadeira foi tranquila e, aos 06 meses, foi introduzido alimentos mais 

pastosos (papinhas). No processo de evolução psicomotora, engatinhou, deu os primeiros 

passos com 1 ano e meio, sempre demonstrando coragem ao explorar um novo espaço. Até o 

presente momento não tem conduta autônoma para se vestir ou amarrar cadarços. De acordo 

com a progenitora nunca foi uma criança desastrada ou agitada. A fala ainda está em 

desenvolvimento, fazendo acompanhamento contínuo com fonoaudiólogo, neuropediatra e 

psicólogo.  

“Lionel Messi” é um aluno participativo, apesar da limitação no diálogo e expressões 

faciais, apresenta disposição para as atividades propostas, tem excelente humor. No que se 

refere à atenção e concentração realiza todas as tarefas, além de participar com autonomia e 

segurança.  

Ainda não desenvolveu hábitos e atitudes de socialização por vontade própria; mas 

demonstra sentimentos afetivos, conseguindo demonstrar através de desenhos e algumas 

palavras. 

 

COLETA E ANÁLISE DOS DADOS OBSERVADOS  

 

 O estudo de caso foi realizado em uma escola da rede pública municipal de 

Esplanada-BA, localizada na zona urbana. É uma escola de grande porte, e é uma das duas 

escolas do município que possuem Sala de Recursos Multifuncionais. É composta por 12 (doze) 

salas de aula, 01 (uma) Sala de Recursos Multifuncionais, 01 (uma) secretaria acadêmica, 01 

(uma) sala de professores, 01 (uma) cozinha, 01 (uma) biblioteca e área de recreação. 

Atualmente, atende a 625 alunos do Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e EJA, 

distribuídos em 03 (três) turnos. Desse total, 15 são alunos com algum tipo de deficiência ou 
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transtorno global do desenvolvimento, com laudo. A escola é gerida pela professora E.C.S.C., 

possui 01 vice-diretor, 01 coordenadora pedagógica, 02 secretários acadêmicos e 23 professores 

regulares e 01 professora SRM com formação em Psicopedagogia e especialização em 

Educação Especial. A professora da SRM atua na área há 06 anos. 

 

1 - Dados do cognoscente: 

Nome: J.D.P.L.C. 

Data de nascimento: 02/Agosto/2009 

Idade: 10 anos 

Sexo: masculino 

Filiação: 

Pai: J.P.C.S. 

Mãe: D.P.L. 

Série/ano-Etapa: 3º ano - Ensino Fundamental I 

 

2 - Registros da Queixa: 

 

Dificuldades de socialização, comunicação e problemas relacionados à aprendizagem 

como consequência do diagnóstico de autismo (CID 10: F84). 

O percurso da intervenção se deu através de entrevista com a gestão da unidade escolar 

e a professora da Sala de Recursos Multifuncional, logo em seguida anamnese com a mãe da 

criança, na busca informações que contribuíssem com prognósticos para o informe 

neuropsicopedagógico, na tentativa de encontrar direções que pudessem assistir no 

desenvolvimento da aprendizagem do cognoscente.  

As informações recolhidas sobre “Lionel Messi”, no decorrer desta observação, foram 

primordiais para a elaboração de um plano de intervenção constituído por diversas atividades 

lúdicas. 

 

INTERVENÇÕES 

 

O processo de Intervenção Neuropsicopedagógica iniciou após a análise da anamnese. 

Sendo assim, este iniciou-se em dez de julho do referido ano. O plano de intervenção baseou-

se em atividades envolvendo funções executivas, dificuldades em reconhecimento de letras 

(atividades de leitura e escrita), consciência fonológica, esquema corporal, posição, direção, 

espaço, comunicação alternativa entre outras atividades lúdicas com o objetivo de possibilitar 

ao cognoscente a aquisição e o desenvolvimento das funções do desenvolvimento como 

comunicação, interação social e linguagem, possibilitando um desenvolvimento integral e 

autônomo.  

Para o desenvolvimento da intervenção foram planejadas as seguintes atividades: 

Anamnese com a genitora; Utilização de jogos de montar e desmontar, tanto simples quanto 

complexos que exigem raciocínio lógico; Elaborar um quadro de rotina juntamente com o aluno 

e a família (mãe); Proporcionar brincadeiras por meio da música introduzindo novos elementos 

para estimular a linguagem oral e expressão corporal; Realizar atividades para desenvolver os 

processos mentais: atenção, percepção, memória, imaginação, criatividade, raciocínio e 
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linguagem através de atividades como adivinhação, pintura e desenho, cantos e danças e jogos 

de tabuleiro desenvolvendo assim os pré-requisitos para a alfabetização e comunicação.  

As atividades a serem realizadas demandaram os seguintes recursos: Blocos de 

construção; Blocos lógicos; Blocos Monte fácil; Jogo Caixa encaixa; Papel Vergê A4; 

Impressora colorida; Aparelho de som; Lata musical; Cartolina; Jogo Trilha de Trânsito; Jogo 

das adivinhações; Giz de cera; Tinta guache; Lápis grafite. 

Para poder desenvolver a aprendizagem na Neuropsicopedagogia é necessário um 

processo de intervenção neuropsicopedagógico coerente e qualificado, por isso devem ser bem 

planejadas para poder atingir os objetivos na fase inicial, intermediária e final. Nesse sentido, 

de acordo com Beauclair (2014), os especialistas em Neuropsicopedagogia são capacitados para 

entender o papel do cérebro nas relações complexas dos neurocognitivos e a sua inclusão na 

utilização de métodos em diversas esferas sociais; intervir no desenvolvimento humano do 

sujeito cognoscente; ampliar a habilidade de interceder em novos itens pedagógicos e 

sistematizar alternativas para o melhor desenvolvimento do assistido.  

Partindo desse pressuposto, o processo de desenvolvimento da intervenção 

neuropsicopedagógica se deu em dez sessões. 

Na primeira e segunda sessão foi realizada a observação e registro das características 

primordiais que originaram a queixa é, realizada a anamnese com a genitora do cognoscente 

com o intuito de aprofundar as informações sobre a história de vida do cognoscente. Nesses 

primeiros momentos de acolhimento “Lionel Messi” mostrou-se introspectivo, por vezes 

curioso e participativo. Nas duas sessões subsequentes foram realizadas intervenções na 

alfabetização, no reconhecimento das letras, nas letras iniciais e finais; como também nas 

funções executivas através da utilização jogos de blocos de construção, blocos lógicos, blocos 

monte fácil e jogo caixa encaixa com o intuito de desenvolver a flexibilidade do raciocínio. A 

escolha por introduzir as sessões lúdicas com jogos é que através do deles a criança tem 

condições de assimilar sua existência e sua consciência, facilitando assim o seu amplo 

desenvolvimento e aprendizagem, visto que, o cognoscente vivencia um sentimento de prazer 

nessa ação não ocorrendo, de certa forma, uma imposição sobre o mesmo, ele aprende sem 

perceber porque o jogar faz parte do seu cotidiano. Nessa ótica, Grassi (2008, p. 98) assegura 

que “jogar faz parte da vida do homem e tem como função propiciar à assimilação da realidade, 

expressão do pensamento, a facilitação do desenvolvimento e da aprendizagem, a elaboração 

de sentimentos, a criação de teorias”. 

Atendendo às expectativas, “Lionel Messi” explorou os materiais de diversas formas, 

manuseando vários jogos. Vale salientar que nessas primeiras sessões houve um misto de 

emoções, em razão de um misto de perspectivas, apreensões, incertezas e pretensões. Nesse 

momento foi possível perceber a relevância de se estruturar um trabalho consolidado no 

estabelecimento de vínculos, dado que é neste estágio introdutório que vamos moldando o nosso 

trabalho. Assim, corrobora-se que o brincar é fundamental para a construção de laços, e é por 

meio de jogos e brincadeiras que temos a viabilidade para entender o inventário de evoluções 

da criança, seja no âmbito cognitivo, sócio afetivo, psicomotoras, das funções executivas, entre 

tantas outras. 

A quinta sessão foi dedicada à construção, junto com a genitora, de um quadro de rotina. 

Pois, de acordo com Gikovate (2009, p. 15) a quebra de uma rotina pode desencadear um 

comportamento agitado no qual a criança se recusa a ir em frente enquanto não se retorna ao 

padrão anterior. Além disso, a didática para cognoscentes autistas é algo que deve compreender 

habilidades sociais, visuais, comportamentais e, principalmente, de rotina. Pois a rotina para 

estes cognoscentes é essencial para que sejam capazes de se organizar no espaço e tempo e 

dessa forma conquistem uma aprendizagem significativa. Ratificando essa concepção Lopes e 

Pavelacki (2005, p. 3) afirmam que “além das técnicas que deve-se utilizar em sala, a rotina 
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diária é muito importante na educação do autista, a qual não deve ser alterada, pois qualquer 

mudança pode refletir no comportamento da criança”. 

As três sessões consecutivas centraram-se em atividade para estimular a linguagem oral 

e expressão corporal através de música, jogos de rima, pinturas, desenhos e jogos de tabuleiro. 

No primeiro momento foi apresentada a caixa musical para que “Lionel Messi” pudesse 

explorá-la, o que fez com bastante entusiasmo. Ele retirou todas as fichas de dentro da caixa e 

depois colocou de volta e ficou com apenas uma. A partir desse interesse pela ficha em especial 

comecei a cantar a música referência da ficha. O cognoscente acompanhou o ritmo com a 

cabeça e murmurou alguns sons. Para a criança com TEA, a proximidade com a música 

contribui na superação de inúmeros obstáculos que o próprio transtorno traz. Segundo Sacks 

(2011), a música traz benefícios para o cérebro de pessoas autistas.  

A música para o cognoscente autista traz diversos benefícios, dentre eles, pode-se 

destacar o desenvolvimento do hemisfério direito do cérebro, que é o encarregado pela fala, o 

que pode auxiliar no seu desenvolvimento escolar. Segundo Júnior (1999, p. 49), “no autista, a 

música atinge em primeiro lugar a emoção para, depois, as reações físicas.” Sendo assim, é 

viável oportunizar experiências com a música como um recurso de aprendizagem. No segundo 

momento foi ofertada ao cognoscente uma cartolina e solicitado que desenhasse e pintasse o 

personagem da música cantada anteriormente. Com boa desenvoltura e coordenação motora, 

ele cumpriu a tarefa e demonstrou bastante satisfação ao finalizar. As atividades artísticas são 

bastante pertinentes para cognoscentes com autismo e, de acordo com Rivière (2001 p. 501), 

“as melhores respostas são as visoespaciais, devido à dificuldade de os indivíduos com autismo 

entenderem informações muito abstratas, e o mundo social ser incompreensível para eles”. 

Na sequência das sessões, utilizamos o jogo de adivinhas com animais, com o intuito de 

estimulá-lo a usar outros sentidos além da visão. Apesar de não ter muita habilidade em 

atividades que contemplem classificações, estabelecimento de correspondências, comparações, 

análises e sínteses, discriminação e memória visual, “Lionel Messi” apresentou bastante 

interesse pela atividade e a realizou com razoável desempenho. 

No último atendimento foi proposto um jogo de tabuleiro com alfabeto, com o objetivo 

de identificar as letras iniciais das figuras. Nesta atividade “Lionel Messi” apresentou 

comportamentos característicos de falta de atenção, insegurança, baixa autoestima e 

dependência para realizar as atividades propostas. Também apresentou dificuldades em manter 

estímulo para concentrar-se na atividade proposta, desistindo com facilidade e, principalmente, 

não demonstrando flexibilidade para a superação das adversidades.  

Ao que parece, mediante as observações realizadas durante as sessões, é possível afirmar 

que muitas intervenções precisam ser realizadas para que as crianças “Lionel Messi” possam 

realmente interagir e desenvolver um aprendizado significativo, que desperte nele essa 

independência que é um desenvolvimento tão almejado por sua mãe. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A intervenção neuropsicopedagógica é extremamente importante para o 

desenvolvimento intelectual de indivíduos com Transtorno do Espectro Autista. Partindo desta 

perspectiva, é possível destacar neste estudo as amplas colaborações da mesma para o 

desenvolvimento do cognoscente no processo de aprendizagem, enfatizando os dispositivos que 

contribuem para esse desenvolvimento e possibilitam respostas consideráveis no trabalho com 

esses indivíduos. 

Dentre as conclusões geradas com esse trabalho pode-se destacar que a utilização de 

jogos e brincadeiras viabiliza um desenvolvimento amplo da experiência sensorial do indivíduo, 

a sua criatividade e também a otimização de suas habilidades motoras e cognitivas; os jogos 

são ferramentas favoráveis à aprendizagem, com eles o cognoscente aprimora seu intelecto e 
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outras funções executivas; as atividades letramento são mais eficazes quando adaptadas às 

necessidades e às dificuldades do cognoscente. Quando as crianças com TEA são estimuladas 

apropriadamente, o processo de aprendizagem ocorre de forma espontânea e, principalmente, 

de acordo com o seu grau de desenvolvimento, contudo, é importante que todo o ambiente e os 

instrumentos utilizados sejam atrativos, divertidos e significativos para o cognoscente. 

Com estas conclusões, percebe-se que os instrumentos aqui apresentados, os quais 

foram empregados na intervenção neuropsicopedagógica com o cognoscente “Lionel Messi”, 

provocaram uma significativa colaboração para o desenvolvimento das competências do 

cognoscente. A realização deste trabalho foi muito recompensadora, tanto na prática como na 

teoria, refletindo-se em um excelente aprendizado, que me acompanhará por toda vida. 

É perceptível que o cognoscente necessita de suporte pedagógico, psicológico, e 

continuar com as intervenções neuropsicopedagógicas, a fim de que possa progredir. Com a 

família, foram realizadas algumas orientações para assim auxiliar nas dúvidas, propondo 

atividades para desenvolver habilidades intelectuais no aprendizado escolar, ajudando-os a 

encontrar a melhor maneira de assegurar à criança sua compreensão e comunicação. Essas 

experiências vivenciadas e trabalhadas com “Lionel Messi” foram bastante significativos e 

proporcionou a ampliação ricamente nosso leque de conhecimento na área 

neuropsicopedagógica, tanto no âmbito pessoal, como no profissional, mostrando-nos assim 

que Neuropsicopedagogia não é parar no tempo e sim acreditar que o aprendizado está em 

constante mudança. 

É imperativo que antes de iniciar toda e qualquer intervenção o neuropsicopedagogo 

tenha consciência de sua função, ética profissional, social e, fundamentalmente, que respeite, 

valorize e acautele-se por cada indivíduo que for colocado sob seus cuidados. Neste cenário, 

concerne ao neuropsicopedagogo compreender as características do cognoscente em 

atendimento, para que tenha plena condição de estruturar uma intervenção que alcance as 

necessidades cognitivas, comportamentais e, principalmente, afetivas da mesma. Assim, o 

neuropsicopedagogo tem uma incumbência excepcionalmente importante que é a de investigar 

e analisar o processo de aprendizagem do cognoscente, pois todo indivíduo ao iniciar sua vida 

escolar leva consigo sua história de vida. 

Durante a intervenção neuropsicopedagógica o profissional busca não apenas entender 

o motivo pelo qual o sujeito não aprendeu, mas o que ele é capaz de  aprender e de que maneira. 

A investigação acerca do conhecimento começa no procedimento diagnóstico, no momento em 

que o interesse é a dificuldade de aprendizagem e a realidade do cognoscente, para então 

decorrer com a intervenção.  

É possível concluir que o conhecimento construído a partir do curso de especialização, 

favorece substancialmente para o enriquecimento profissional, o qual tive a prerrogativa de 

aprimorar o exercício da neuropsicopedagogia, incentivando dessa forma uma busca 

ininterrupta por novos conhecimentos. 
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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância do lúdico na educação infantil e o trabalho 

desenvolvido pelo profissional preparado para o processo de construção do conhecimento da ludicidade, assim 

também como as formas que ele poderá contribuir nas realizações das dinâmicas, ou seja, brincadeiras direcionadas 

a aprendizagem de significativa, eficaz, e de qualidade, realizadas dentro ou fora da sala de aula e os cuidados que 

devem ser tomados com as crianças no desenvolver das mesmas, na Educação Infantil e além disso, buscou-se 

compreender a importância das brincadeiras e da afetividade nas fases iniciais do ensino e o papel do lúdico dentro 

e fora da sala de aula para promover a qualidade da aprendizagem. Esta relação pode influenciar de maneira 

bastante significativa no desenvolvimento da criança em todo o decorrer de sua infância bem como na adolescência 

e posteriormente em sua vida adulta. O artigo retrata alguns riscos assumidos pelas instituições quando executa 

atividades lúdicas com crianças sem a presença ou orientação de um educador, bem como a desvalorização das 

linguagens corporais como ferramenta de aprendizado que passam despercebidos em muitas situações. 

Palavras-chave: Lúdico. Educação. Infantil. Brincar. Criança. 
 

ABSTRACT 

The present work aims to show the importance of playfulness in early childhood education and the work developed 

by the professional prepared for the process of building the knowledge of playfulness, as well as the ways in which 

it can contribute to the accomplishments of dynamics, that is, directed games meaningful, effective, and quality 

learning, carried out inside or outside the classroom and the care that must be taken with children in their 

development, in Early Childhood Education and in addition, we sought to understand the importance of games and 

of affectivity in the early stages of teaching and the role of play inside and outside the classroom to promote the 

quality of learning. This relationship can significantly influence the child's development throughout childhood, 

adolescence and later adulthood. The article portrays some risks assumed by institutions when performing 

recreational activities with children without the presence or guidance of an educator, as well as the devaluation of 

body languages as a learning tool that goes unnoticed in many situations. 

Keywords: Playful. Education. Childish. To play. Kid. 

 
ABSTRACTO 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la importancia de la lúdica en la educación infantil y el trabajo 

desarrollado por el profesional preparado para el proceso de construcción del conocimiento de la lúdica, así como 

las formas en que puede contribuir a la realización de la dinámica, es decir , juegos dirigidos al aprendizaje 

significativo, efectivo y de calidad, realizados dentro o fuera del aula y los cuidados que se deben tener con los 

niños en su desarrollo, en Educación Infantil y además, se buscó comprender la importancia del juego y de la 

afectividad. en las primeras etapas de la enseñanza y el papel del juego dentro y fuera del aula para promover la 

calidad del aprendizaje. Esta relación puede influir significativamente en el desarrollo del niño a lo largo de la 

infancia, la adolescencia y la edad adulta posterior. El artículo retrata algunos riesgos que asumen las instituciones 

al realizar actividades lúdicas con niños sin la presencia o guía de un educador, así como la desvalorización de los 

lenguajes corporales como herramienta de aprendizaje que pasan desapercibidos en muchas situaciones. 

Palabras clave: Juguetón. Educación. Infantil. Para jugar. Niño. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A educação escolar é considerada como estrutura do sujeito ético social. Sendo assim, 

esta pesquisa nasceu do meu afeto pelo tema, do meu trabalho desenvolvido no espaço escolar 
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público por anos como profissional da rede pública no município de Esplanada, Bahia. O lúdico 

tem uma grande relevância, abordado pelo viés da história educacional, psicomotricidade, 

filosófica, psicológica, psicanalítica entre outras áreas do conhecimento. O desenvolvimento da 

criança vem sendo impulsionado e considerado por muitos autores. A partir da psicanálise, o 

brincar é indagado como objeto de estudo e contribui para a compreensão da importância do 

lúdico no desenvolvimento infantil. Não poderia deixar de ressaltar que Freud, com base na 

casa de uma criança, já especularam sobre a psicologia infantil e o significado do lúdico na vida 

de uma criança. Observou-se que a criança de 18 meses, brinca com diversos objetos simples 

de madeira, utilizando o movimento que a fazia desenvolver a ludicidade, de forma simples e 

eficaz, aprendendo. 

Graças à brincadeira a criança consegue transformar as experiências que vivenciou de 

maneira apática em um desempenho ativo, convertendo a experiência em prazer e 

aprendizagem agradável e feliz. 

 

Segundo Melanie Klein (1920), discípulo de Freud, lançou as bases da análise de 

criança e desenvolveu as técnicas. Na década de 1920, ela iniciou um trabalho com 

crianças e bebês. Isso lhe possibilitou criar a técnica lúdica para análise de crianças 

desde tenra idade, que lhe forneceu instrumentos para desvendar segredos mais 

profundos da mente humana desde os primórdios de sua formação. 

 

Com base nas análises, para entender o inconsciente, propôs a brinquedoteca, ou seja, o 

brincar como instrumento de mediação de comunicação, com o objetivo de obter associação 

com a criança. Segundo o pensamento “ kleiniano”, o brincar da criança representa, de forma 

metafórica, suas ansiedades e fantasias. E, já que não podemos ordenar que a criança faça 

agregações livres, o brincar corresponderia a expressões verbais, ou seja, à expressão simbólica 

de seus conflitos inconscientes. Ao brincar, as crianças expressam o conteúdo 

inconscientemente, da forma que os adultos o fazem nas associações livres. O brincar equivale 

ao sonhar do adulto, restando o desvendar o sentido do brinquedo. 

Através do brincar, a criança alcança um intenso prazer, sendo que, por meio dos jogos 

e brincadeiras, desempenha seus desejos, como também amenizar os desprazeres, uma vez que 

brincar nos proporciona o domínio das angústias. As atividades lúdicas da criança permitem 

uma transposição do real para a fantasia, possibilitando à criança lidar com o medo dos perigos 

internos e externos (MELLO). Em outras palavras, é a brincadeira que é universal e que 

proporciona a saúde da mente e do corpo do ser humano como um todo. O brincar provê o 

crescimento e, a saúde; produzindo e promovendo os relacionamentos grupais; o brincar é uma 

forma de comunicação inconsciente. 

A atividade lúdica de forma geral funda-se no prazer. Sendo assim, o prazer sensorial 

motor é um aspecto de suma importância para a Psicomotricidade Relacional, a expressão mais 

acessível da unidade da personalidade da criança. Frequentemente associada ao prazer sensório-

motor às atividades motrizes, como caminhar, saltar, correr, girar, entre outros. 

O lúdico é considerável na educação infantil, e é por meio dele que a criança desenvolve 

habilidades para acontecer a aprendizagem. O educador tem que direcionar toda a brincadeira, 

fazendo perder o caráter livre, propiciando um caráter pedagógico, interação social e o 

desenvolvimento de habilidades psicomotoras e intelectuais. A maneira mais apropriada de 
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conduzir uma criança à atividade, à auto expressão e a socialização é por meio de jogos. Estes 

são fatores decisivos na educação infantil. 

A educação lúdica sempre esteve presente em todas as épocas entre os povos e 

estudiosos, sendo de suma importância no desenvolvimento do ser humano na sociedade e 

principalmente na educação infantil. Na antiguidade os jogos e brincadeiras sempre estiveram 

presentes na vida do ser humano, hoje a visão do lúdico tem mudado e é considerada diferente. 

Implicam-se o seu uso em diferentes estratégias em torno da prática no seu cotidiano. É por 

esse motivo que a proposta de incluir as atividades lúdicas na educação infantil tem sido 

discutida por inúmeros pensadores e educadores, que a formação do educador seja de total 

responsabilidade pela permanência do aluno na escola, para adquirir valores, melhorando assim 

o relacionamento entre colegas na sociedade que é um direito de todos. 

O educador deve estar preparado para realizar de forma real e eficaz, dando sentido 

verdadeiro e funcional a educação lúdica garantida ao discente. Nada será feito se ele não tiver 

o real conhecimento sobre os essenciais fundamentos da educação lúdica, dando condições 

suficientes para a socialização e prescrição do lúdico, buscando levar adiante seus 

conhecimentos e práticas. 

Nos dias de hoje ainda encontramos lugares que ainda não colocam em prática o 

cotidiano de atividades lúdicas, enriquecendo assim as ferramentas para o processo de ensino e 

aprendizagem. A educação lúdica sempre esteve presente em todas as épocas, e ainda é 

desvalorizada em algumas instituições defasadas sobre o processo de construção do 

conhecimento. 

É nas atividades lúdicas como o jogo, que a criança inicia os fatores intelectuais. O 

desenvolvimento do lúdico é uma tarefa difícil, pois o educador tem que se apropriar de uma 

fundamentação teórica bem estruturada com a consciência de está desenvolvendo atividades 

com crianças de forma moderada, e que o acervo de atividades precisa estar adequado às 

situações. Com anos de idade a criança já estará  na fase de imitação, em uma fase de construção 

contínua e o seu pensamento já se torna sólido a cada conhecimento. Passando a conhecer 

regras, a criança se interessa por jogos de caráter simbólico propiciando ao discente aprender a 

resolver conflitos, organização, e os educadores são influenciadores desse desenvolvimento, do 

compreender o mundo a sua volta de forma objetiva. 

O jogo com regras da terceira categoria lúdica proposta por Piaget, sucede, no 

desenvolvimento, ao jogo simbólico. É próprio da criança que ingressa no período das 

operações concretas e vai ser um tipo de jogo que prevalece entre os adultos. (CARVALHO, 

2005, P.39). 

As crianças têm a precisam frequentar uma pré-escola, onde os docentes desenvolvam 

atividades lúdicas que auxiliem no desenvolvimento intelectual. Pois as mesmas auxiliam as 

crianças através dos jogos, a criança aprende a construir uma série de informações e ter novos 

conhecimentos, principalmente na aprendizagem. 

A importância do lúdico na vida das crianças é essencial, possibilitando o 

desenvolvimento de habilidades e competências, a imaginação, o comparar o faz de conta com 

o real. O docente tem que se apropriar das atividades lúdicas com as crianças. O que pode ser 

estimulado através do brincar, o que os jogos podem desenvolver? O educador infantil deve 

estar preparado para receber essas crianças, pois nessa fase a criança aprende rapidamente, e 

através do brincar, dos jogos, dos brinquedos, é o caminho para vigiar, cuidar, ou seja, trabalhar 
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a criança e amparar o mesmo no seu desenvolvimento. Com o objetivo da permanência do 

educando na escola e a melhoria do processo de ensino aprendizagem. 

Sendo assim, estaremos expondo reflexões sobre o tema e alguns teóricos irão embasar 

a nossa discussão, Santos (2007), Vygotsky (1998), Kishimoto (2011) entre outros. Os 

referentes teóricos contribuíram nos aspectos relevantes acerca da temática apresentada, pois 

compreender e conhecer o jeito particular de cada criança é o grande desafio da educação e de 

seus profissionais. 

 

LÚDICO NA ESCOLA 

 

O lúdico é um recurso metodológico de suma importância para auxiliar a aprendizagem 

das crianças da educação infantil. Os jogos ensinam os conteúdos através de regras, pois 

possibilita a exploração do ambiente a sua volta, os jogos proporcionam aprendizagem de 

maneira prazerosa e significativa assim agrega conhecimentos. Atividade lúdica é todo e 

qualquer movimento que tem como objetivo produzir prazer em quando se aprende de forma 

divertida para o indivíduo envolvido praticante. 

Segundo Kishimoto (2011 p. 32) “O brincar permite aprender a lidar com as emoções. 

Através das brincadeiras, a criança equilibra os conflitos gerados de seu mundo cultural, 

formando sua subjetividade, sua marca pessoal e sua individualidade. Ao atender necessidades 

infantis, o jogo torna-se forma adequada para a aprendizagem (...)”. 

Essa metodologia pedagógica ensina brincando e não tem cobranças, tornando a 

aprendizagem significativa e de qualidade. Tanto os jogos como as brincadeiras proporcionam 

na educação infantil desenvolvimento físico mental e intelectual. 

Em sua maioria as escolas realizam atividades lúdicas de forma restrita, no desenvolver 

de atividades repetitivas de discriminação viso-motora e auditiva, sempre com o uso de 

brinquedos, músicas, desenhos coloridos. Ao desenvolver o lúdico dessa forma ao mesmo 

tempo em que bloqueia a organização independente das crianças para as brincadeiras. Como se 

essa ação simbólica servisse apenas para exercitar e facilitar o trabalho do professor, pois a 

visão do mundo transmitido é definida a priori pela escola. 

Segundo (MARCELLINO, NELSON.C.1996. p.38) “É fundamental que se assegure à 

criança o tempo e os espaços para que o caráter lúdico do lazer seja vivenciado com intensidade 

capaz de formar a base sólida para a criatividade e a participação cultural e, sobretudo para o 

exercício do prazer de viver, e viver, como diz a canção... como se fora brincadeira de roda...”. 

É função do educador formar indivíduos críticos e criativos, que descubram, criem, 

inventem, que sejam capazes de construir conhecimento. Não aceitando tudo que lhes é 

oferecido, muito menos, simplesmente o que os outros já fizeram. Surgindo assim alunos que 

sejam ativos, adotando assim uma atitude mais de iniciativa do que de expectativa, que cedo 

aprendem a descobrir. Considera-se função da educação infantil promover o desenvolvimento 

global da criança; para tanto é preciso considerar os conhecimentos que ela já possui, 

proporcionar à criança vivenciar seu mundo, explorar, respeitar e reconstruir. Nesse sentido a 

educação infantil deve trabalhar a criança, tomando como ponto de partida que está, é um ser 

com características individuais e que precisa de estímulos, para crescer criativa, incentivando 

acima de tudo sua autocrítica. 
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Quando o discente chega à escola traz com ele uma variante de conhecimento da própria 

vida no que diz respeito às atividades lúdicas. Muitas escolas, porém, não aproveitam esses 

conhecimentos, criando uma separação entre a realidade vivida por ela na escola e os 

conhecimentos trazidos da sua vida em família e comunidade. A escola agindo desta forma 

estará comprometendo a própria espontaneidade da criança, que não se sentirá tão à vontade 

em sala de aula a ponto de deixar fluir naturalmente sua imaginação, emoção, conhecimentos. 

A ação de brincar, segundo Almeida (1994) é algo natural na criança e por não ser uma 

atividade sistematizada e estruturada, acaba sendo a própria expressão de vida da criança. 

RIZZI e HAYDT convergem para a mesma perspectiva quando afirmam: “O brincar 

corresponde a um impulso da criança, e este sentido, satisfaz uma necessidade interior, pois, o 

ser humano apresenta uma tendência lúdica” (1987 p. 14). 

O lúdico aplicado à prática pedagógica não apenas contribui para a aprendizagem da 

criança, como possibilita ao educador tornar suas aulas mais dinâmicas e prazerosas. Cunha 

(1994), ressalta que a brincadeira oferece uma “situação de aprendizagem delicada”, isto é, o 

educador precisa ser capaz de respeitar e nutrir o interesse da criança, dando-lhe possibilidades 

para que se envolva em seu processo, ou do contrário perde-se a riqueza que o lúdico representa. 

Neste sentido é responsabilidade do educador, na educação infantil, ajudar a criança a ampliar 

de fato, as suas possibilidades de ação. Proporcionando à criança brincadeiras que possam 

contribuir para o seu desenvolvimento psicossocial e consequentemente para a sua educação. 

O lúdico enquanto recurso pedagógico deve ser encarado de forma séria e usado de 

maneira correta, pois como afirma ALMEIDA (1994), o sentido real, verdadeiro, funcional da 

educação lúdica estará garantida, se o educador estiver preparado para realizá-lo. 

Sendo que as atividades do educador visam sempre um resultado, e o papel do mesmo 

é intervir de forma adequada, positiva e eficaz, deixando que o aluno adquira conhecimentos e 

habilidades; suas, e uma ação dirigida para a busca de finalidades pedagógicas. 

A educadora Ferreiro (1989), já apontava para a importância de oferecer à criança 

ambientes agradáveis onde se sinta bem e a vontade, pois a criança deverá se sentir como 

integrante do meio em que está inserida. Conceber o lúdico como atividade apenas de prazer e 

diversão, negando seu caráter educativo é uma concepção ingênua e sem fundamento. A 

educação lúdica é uma ação inerente na criança e no adulto aparece sempre, como uma forma 

transacional em direção a algum conhecimento. A criança aprende através da atividade lúdica 

ao encontrar na própria vida, nas pessoas reais, a complementação para as suas necessidades. 

O brincar é um meio pelo qual os seres, os animais e seres humanos exploram uma gama 

de experiências em diferentes contextos, para diversas finalidades. Temos como exemplo, 

quando um indivíduo possui um novo equipamento, tal como um aparelho celular, a maioria 

dos adultos dispensam a formalidade de leitura do manual por inteiro e preferem brincar com 

os controles e funções. Através deste meio, os indivíduos chegam a um acordo sobre as 

inovações e se familiarizam com objetos e materiais: nas descrições do brincar infantil isso é 

frequentemente classificado como um brincar funcional. Esta experiência prática de uma 

situação real com um propósito real para o suposto brincador, normalmente é seguida pela 

imediata aprendizagem das facetas do novo aparelho, reforçada por uma consulta ao manual e 

consolidada pela prática. 

A semelhança deste processo com uma forma idealizada de aprendizagem para as 

crianças pequenas é inevitável. Com que frequência o lúdico e a escolha dos materiais lúdicos 
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são reservados como uma atividade para depois de as crianças terminarem o trabalho, reduzindo 

assim tanto seu impacto quanto seu efeito sobre o desenvolvimento da criança. Quantas crianças 

chegam à escola maternal incapazes de envolver-se no brincar, em virtude de uma educação 

passiva que via o brincar como uma atividade barulhenta, desorganizada e desnecessária? Mas 

será que o lúdico é verdadeiramente valorizado por aqueles envolvidos na educação e na criação 

das crianças pequenas? 

O brincar na educação proporciona não só um meio real de aprendizagem como permite 

também que adultos compreensíveis e competentes aprendam sobre as crianças e suas 

necessidades. No contexto escolar isso significa docentes capazes de compreender onde as 

crianças estão em sua aprendizagem e desenvolvimento geral, para promover novas 

aprendizagens nos domínios cognitivos e afetivos. 

 

A NECESSIDADE DE APRENDIZAGEM E O PAPEL DO  PROFESSOR NO 

DESENVOLVER O LÚDICO 

Segundo (SANTOS, 2007, p.41) Na formação de profissionais da educação infantil 

deveriam estar presentes disciplinas de caráter lúdico, pois a formação do educador 

resultará em sua prática em sala de aula. Essas disciplinas ajudarão na formação e 

preparação dos educadores para trabalharem com crianças, assim: “o lúdico servirá 

de suporte na formação do educador, como objetivo de contribuir na sua reflexão-

ação-reflexão, buscando dialetizar teoria e prática, portanto reconstruindo a 

práxis”. 

 

As crianças pequenas geralmente apresentam todas estas características e outras, em seu 

brincar. O brincar, como um processo e modo, proporciona uma ética da aprendizagem em que 

as necessidades básicas das crianças podem ser satisfeitas. Essas necessidades incluem as 

oportunidades: De praticar, escolher, preservar, imitar, imaginar, dominar, adquirir 

competência e confiança; De adquirir novos conhecimentos, habilidades pensamentos e 

entendimentos coerentes e lógicos; De criar, observar, experimentar, movimentar-se, cooperar, 

sentir, pensar, memorizar e lembrar; De comunicar, questionar, interagir com os outros e ser 

parte de uma experiência social mais ampla em que a flexibilidade, a tolerância e a 

autodisciplina são vitais; De conhecer e valorizar a si mesmo e as próprias forças, e entender as 

limitações pessoais. 

Entretanto, o papel mais importante do professor é de longe aquele assumido na terceira 

parte do ciclo do brincar, quando ele deve tentar diagnosticar o que a criança aprendeu, o papel 

de observador e avaliador. Ele mantém e intensifica esta aprendizagem e estimula o 

desenvolvimento de um novo ciclo. Este procedimento aparentemente muito complexo é 

realizado em muitas salas de aula, atendendo às necessidades das crianças mais jovens em todo 

o país, em um ou outro nível. O treinamento inicial e prático dos professores precisa assegurar 

que eles adquiram mais competência nesta área a fim de acompanhar as tendências nacionais e 

manter o papel vital do brincar no desenvolvimento das crianças. 

Kishimoto (1990) acha que esse elemento do brincar e aprender mais dirigido para um 

objetivo é muitas vezes esquecido e inclusive desprezado por muitos professores de educação 

infantil, mas é assim que as crianças vêm aprendendo há muitos séculos. Ela diz que por mais 

detestável que seja a ideia para estes professores, há poucas evidências de que brincar livre com 

blocos ensine mais à criança do que copiar um modelo dos mesmos. 
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O brincar livre, aquele que poderíamos chamar de a verdadeira situação de brincar, 

apresenta uma esfera de possibilidades para a criança, satisfazendo suas necessidades de 

aprendizagem e tornando mais clara a sua aprendizagem explícita. 

Parte da tarefa do professor é proporcionar situações de brincar livre e dirigido que 

tentem atender às necessidades de aprendizagem das crianças e, neste papel, o professor poderia 

ser chamado de um iniciador e mediador da aprendizagem. 

O que sempre deve ser lembrado, todavia, é que as crianças podem aprender de outras 

maneiras além da lúdica, e frequentemente tem prazer com isso. É através do lúdico que o 

educador pode desenvolver atividades que sejam divertidas e que, sobretudo, ensine os alunos 

a discernir valores éticos e morais, formando cidadãos conscientes dos seus deveres e de suas 

responsabilidades, além de proporcionar situações que haja uma interação maior entre 

professores e alunos. 

O lúdico é uma ferramenta importante na Educação Infantil, ele é um recurso didático 

pedagógico, dinâmico, criativo, prazeroso que garante resultados eficazes em uma educação de 

qualidade, requer um planejamento e cuidado no desempenho das atividades elaboradas. É 

através do lúdico que o educador pode desenvolver atividades que sejam divertidas e que, 

sobretudo ensine os alunos a identificarem e diferenciarem valores éticos e morais, formando 

cidadãos conscientes e críticos conhecedores dos seus deveres e valores, além de proporcionar 

situações que haja uma interação maior entre professores e alunos, em uma aula diferente e 

criativa, sem ser rotineira. A Educação Infantil ganhou ênfase em 1996, quando a LDB ao tratar 

da composição dos níveis escolares, inseriu a educação infantil como primeira etapa da 

Educação Básica. Desse modo verifica-se um grande avanço no que diz respeito aos direitos 

das crianças, uma vez que a educação infantil é um direito da criança e tem o objetivo de 

proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento e bem estar infantil, assim como o 

desenvolvimento físico, motor, emocional, social, intelectual e a ampliação de suas 

experiências. Assim, podemos dizer que o lúdico é como se fosse uma parte inerente do ser 

humano, utilizado como recurso pedagógico em várias áreas de estudos oportunizando a 

aprendizagem do indivíduo. 

 

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR 

 

Segundo Kishimoto (2011 p.32) “ao atender necessidades infantis, o jogo torna-se forma 

adequada para a aprendizagem (...)”. Dessa forma o brincar representa um campo de 

possibilidades na educação da criança, tendo também o poder sobre ela de promover tanto a 

evolução de sua personalidade como a melhoria de cada uma de suas funções psicológicas, 

cognitivas e éticas. O brincar nos possibilita aprender a lidar com as emoções da vida. Nas 

brincadeiras, a criança forma sua subjetividade, sua marca pessoal e sua individualidade, 

equilibra os conflitos gerados durante sua vida no mundo cultural que te rodeia. Este é um dos 

meios de ludicidade que facilita a assimilação de saberes, promovem momentos de interação 

entre as crianças e faz a aprendizagem ficar prazerosa, eficaz e significativa.  

As brincadeiras e diversões da infância facilitam o desenvolvimento dos conhecimentos.  

Ao nascer, a criança é cercada por indivíduos que as enxergam e expressam, contam histórias 

e tendem descrevem o seu futuro, o que poderá ou não acontecer ao longo de sua vida, a 
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exemplo a sua introdução na vida escolar. Dessa forma, a criança cria expectativas, imagina um 

mundo cheio de fantasias, conceitos, prazeres, angústias entre outros sentimentos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Dado o exposto, é possível afirmar que a ludicidade proporcionada pelo educador são 

indispensáveis para a formação dos alunos, apesar do brincar ser alvo de muitas discussões e 

debates, existe uma carência significativa de materiais teóricos de pesquisas e estudos que 

venham somar para o desenvolvimento do ensino associada a educação infantil, para 

valorização do profissional de educação infantil que promove o lúdico para seus alunos de 

forma significante, eficaz e de qualidade. 

A consequência da falta da ludicidade da educação infantil em muitas instituições de 

ensino das séries iniciais, é deixar de aproveitar o potencial das crianças que poderiam se 

desenvolver através da simples compreensão das diversas possibilidades de manifestações das 

atividades lúdicas, da cultura e do movimento. Mas o que acontece, é que estão reduzindo as 

ações e os comportamentos das crianças a um simples e pequeno momento de desenvolvimento 

lúdico. 

As crianças têm as expressões emocionais e movimentos corporais como uma das 

principais ferramentas de comunicação, assim os educadores deverão criar caminhos para o 

desenvolvimento dos discentes nos aspectos cognitivos, sociais, afetivos e motores de forma 

integrada, buscando desenvolver o olhar crítico da criança para as relações sociais da sociedade 

em que está inserida, partindo da compreensão do seu mundo vivido através da ludicidade, no 

brincar prazeroso e saudável. 

Vale lembrar que as atividades lúdicas, os jogos e as brincadeiras valorizam algo muito 

importante não só para o aprendizado como também para sua formação como indivíduo na 

sociedade, estamos falando da afetividade que o aluno passa a ter quando começa a compartilhar 

novas experiências com outros indivíduos não presentes em seu cotidiano. 

O desenvolvimento dos pequenos, como por exemplo, os vínculos afetivos com a 

família e com outras crianças da mesma idade, serão determinantes no seu modo de agir 

enquanto pequeno e suas relações quando estiverem adultos, assim além de ser importante para 

o bom convívio escolar é também para formação da criança como cidadão ativo na sociedade. 

Na ludicidade existem outros benefícios como facilidade de comunicação e expressão de suas 

emoções, sentimentos, angústias, medos e desejos, no aumento de autoestima e autoconfiança, 

no fortalecimento de seus vínculos, e tantos outros benefícios que foram citados no decorrer 

deste trabalho. 

O produto deste trabalho proporcionou uma assimilação mais demasiada a respeito das 

contribuições não só no ensino infantil como na vida fora do ambiente escolar, com o 

desenvolvimento de algumas crenças enraizadas no passado, foram transformadas, de que as 

atividades lúdicas e as práticas de jogos não poderiam ser usadas de maneira direta no ensino-

aprendizagem, pois criou-se uma crença de que a criança só ia à escola brincar e não aprender, 

de que o brincar não estava associado a aprendizagem propriamente dita. 

Dessa forma, temos o objetivo de mostrar não só a importância do profissional 

preparado, que conheça e trabalhe o lúdico de forma eficaz e de qualidade nas escolas de 

educação infantil, como também a forma como ele pode contribuir significativamente para 
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melhorar a qualidade do ensino e na aquisição do conhecimento das crianças incorporados com 

o desenvolvimento deste artigo. 

 

REFERÊNCIAS: 
 

ALMEIDA, Paulo Nunes de. “Educação lúdica: técnicas e jogos pedagógicos”. 5ª ed.São Paulo:Loyola, 

1994. 

BOMTEMPO, E. Brincar, fantasiar, criar e aprender. In: OLIVEIRA, V. B. de (Org.). O brincar e a 

criança do nascimento aos seis anos. Petrópolis: Vozes, 2001. p. 127- 149. 

BORBA, A. M. A brincadeira como experiência de cultura na educação infantil. 

Revista Criança do Professor de Educação Infantil, n. 44, p. 12-14, nov. 2007. 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial 

curricular nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998. 

CAMPOS, M. M.; CRUZ, S. H. V. Consulta sobre qualidade na educação infantil: 

o que pensam e querem os sujeitos deste direito. São Paulo: Cortez, 2006. 

COSTA, E. A. A. et al. Faz-de-conta, por quê? In: ROSSETTI-FERREIRA, M. C. et al. (Org.). Os 

fazeres na Educação Infantil. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2007, p. 100- 102. 

CUNHA, Nylse Helena. “Brinquedoteca: um mergulho no brincar”. São Paulo: Maltese, 1994. 

DORNELLES, L.V. Na escola infantil todo mundo brinca se você brinca. In: CRAIDY, C. M. 

KAERCHER, G. E. P. S. (Org.). Educação Infantil: pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 2001. p. 

101-108. 

FERREIRO, Emília. “Processo de alfabetização”. Rio de Janeiro: Palmeiras, 1998. KISHIMOTO, T. 

M. Brinquedos e materiais pedagógicos nas escolas infantis. 

Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 27, n. 2, p. 229-245, jul./dez. 2001. Disponível 

Acesso em: 15 nov. 2009. 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida (org.). O jogo e a educação infantil: Jogo, brinquedo, brincadeira e a 

educação. 14º. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

MARCELINO, Nelson Carvalho. “Estudos do lazer: uma introdução”. Campinas. São Paulo: Autores 

Associados, 1996. 

MARÍN, I.; PENÓN, S. Que brinquedo escolher? Revista Pátio Educação Infantil, ano I, n. 3, p. 29-31, 

dez. 2003/mar. 2004. 

MOYLES, J. A pedagogia do brincar. Revista Pátio Educação Infantil, ano VII, n. 21, nov. – dez. 2009, 

p. 18-21. 

MOYLES. Janet R. Só brincar? O papel do Brincar na Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

OLIVEIRA, Marta Kohl de. Pensar a educação: contribuições de Vygotsky. São Paulo: Editora Ática, 

1998. 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa Social: métodos e técnicas. Colaboradores: José Augusto de 

Souza Perez (et al.). 3ª ed – 12 reimp – São Paulo: Atlas, 2011. 

RIZZI, Leonor & HAYDT, Regina Célia. “Atividades Lúdicas na educação da criança”. São Paulo: 

Ática, 1987. 

SANTOS, Marli Pires dos Santos (org.). Brinquedoteca: O Lúdico em diferentes contextos. 11 ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 

SANTOS, Marli Pires dos Santos (org.). O Lúdico na Formação do Educador. 7 ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2007. 

SILVA, A. H. A. O poder de um avental. In: ROSSETTI-FERREIRA, M. C. et al. (Org.). Os fazeres na 

Educação Infantil. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2007, p. 102- 105 

https://pt.wikipedia.org › wiki › Atividade_lúdica 

BRASIL, Referencial curricular nacional para a educação infantil/ Ministério da Educação e do 

Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC/SEF, 1998. 

KISHIMOTO, Tizuko Morchida (org.). O jogo e a educação infantil: Jogo, brinquedo, brincadeira e a 

educação. 14º. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 

MOYLES. Janet R. Só brincar? O papel do Brincar na Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed, 2002. 

OLIVEIRA, Marta Kohl de. Pensar a educação: contribuições de Vygotsky. São Paulo: Editora Ática, 

1998. 



 
 

Florianópolis, Ed.7, n.01, Janeiro/2022 - ISSN/2675-5203 
71 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa Social: métodos e técnicas. Colaboradores: José Augusto de 

Souza Perez (et al.). 3ª ed – 12 reimp – São Paulo: Atlas, 2011. 

SANTOS, Marli Pires dos Santos (org.). Brinquedoteca: O Lúdico em diferentes contextos. 11 ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 

SANTOS, Marli Pires dos Santos (org.). O Lúdico na Formação do Educador. 7 ed. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2007. 

https://pt.wikipedia.org › wiki › Atividade_lúdica 

Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 Estabelece as. http://portal.mec.gov.br › oferecer a educação 

infantil em creches e pré-escolas. LDB 1996. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://portal.mec.gov.br/


 
 

Florianópolis, Ed.7, n.01, Janeiro/2022 - ISSN/2675-5203 
72 
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RESUMO 

O presente artigo focou na análise da educação inclusiva a partir da Adaptação Curricular para um estudante 

público-alvo da Educação Especial. Mediante a esse fato, alinhou-se a uma proposta didática pedagógica, junto à 

família, diga-se de passagem, com um apoio incondicional e ilimitado da mãe do educando, e, cujo objetivo seria 

desenvolver uma atividade voltada para a Cultura Maker, ou seja, colocar a Mão na Massa. A propósito, um grande 

desafio, visto que a educação inclusiva dos estudantes da Educação Especial em nosso país passa por vários 

desafios, sobretudo em relação às políticas educacionais. Em contrapartida, esse descaso político e educacional 

não foi obstáculo, e muito menos impediu-me de desenvolver nas aulas de Tecnologia e Inovação, uma proposta 

para a Cultura Maker, ou seja, para que o estudante colocasse a mão na massa, a partir do contexto do qual ele faz 

parte. Procedendo dessa reflexão e pautada na inclusão de todos, surge a ideia e, posteriormente, o Projeto: Cultura 

maker: Trilha da Adaptação Curricular, estratégia voltada para o Pensamento Computacional, assim como o 

desenvolvimento de Algoritmos, articulados com ações que contribuíram para o acesso e participação nas aulas de 

um estudante do 6º Ano - Anos Finais do Ensino Fundamental em uma Escola Estadual, cujo a denominação do 

nome no artigo terá representatividade com o estudante G. Por fim, após a aplicação da metodologia, a participação 

ativa do aluno, juntamente com o apoio imensurável da família, especificamente, a mãe do estudante, o trabalho 

se torna um sucesso, obtendo êxito em todos os quesitos. E resulta em uma participação no Movimento INOVA 

(2020), da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, Mostra de Trabalhos relacionados à Tecnologia e 

Cultura Maker dos estudantes da Educação Básica do Estado de São Paulo. 

Palavras-chave: Contexto. Pandêmico. Cultura. Educação. Especial. 

 

ABSTRACT 

This article focused on the analysis of inclusive education from the Curriculum Adaptation for a target audience 

student of Special Education. Due to this fact, it was aligned with a pedagogical didactic proposal, together with 

the family, by the way, with unconditional and unlimited support from the student's mother, and whose objective 

would be to develop an activity focused on the Maker Culture, or that is, putting your hands in the dough. By the 

way, a great challenge, since the inclusive education of Special Education students in our country goes through 

several challenges, especially in relation to educational policies. On the other hand, this political and educational 

neglect was not an obstacle, much less prevented me from developing in the Technology and Innovation classes, 

a proposal for the Maker Culture, that is, for the student to get his hands dirty, from the context of which it is a 

part. Proceeding from this reflection and based on the inclusion of everyone, the idea and, later, the Project: Culture 

maker: Curricular Adaptation Trail, a strategy focused on Computational Thinking, as well as the development of 

Algorithms, articulated with actions that would contribute to access and participation in the classes of a student of 

the 6th Year - Final Years of Elementary School in a State School, whose name in the article will have 

representation with student G. Finally, after the application of the methodology, the active participation of the 

student, together with the immeasurable support of the family, specifically, the student's mother, the work becomes 

a success, achieving success in all aspects. And it results in a participation in the INOVA Movement (2020), of 
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the Secretary of Education of the State of São Paulo, Exhibition of Works related to Technology and Culture Maker 

of students of Basic Education of the State of São Paulo. 

Keywords: Context. Pandemic. Culture. Education. Special. 

 
ABSTRACTO 

Este artículo se centró en el análisis de la educación inclusiva a partir de la Adaptación Curricular para un público 

objetivo estudiante de Educación Especial. Por ello, se alineó con una propuesta didáctica pedagógica, en conjunto 

con la familia, por cierto, con el apoyo incondicional e ilimitado de la madre del alumno, y cuyo objetivo sería 

desarrollar una actividad enfocada en la Cultura Maker, o que es, metiendo las manos en la masa. Por cierto, un 

gran desafío, ya que la educación inclusiva de los estudiantes de Educación Especial en nuestro país atraviesa 

varios desafíos, sobre todo en lo relacionado con las políticas educativas. Por otra parte, este descuido político y 

educativo no fue un obstáculo, ni mucho menos me impidió desarrollar en las clases de Tecnología e Innovación, 

una propuesta de Cultura Maker, es decir, que el estudiante se ensucia las manos, desde el contexto. del que forma 

parte. Partiendo de esta reflexión y a partir de la inclusión de todos, surgió la idea y, posteriormente, el Proyecto: 

Hacedor de Cultura: Ruta de Adaptación Curricular, una estrategia enfocada en el Pensamiento Computacional, 

así como el desarrollo de Algoritmos, articulados con acciones que contribuyen a el acceso y participación en las 

clases de un alumno de 6° Año - Últimos Años de Enseñanza Fundamental en una Escuela Pública, cuyo nombre 

en el artículo tendrá representación con el alumno G. Finalmente, luego de la aplicación de la metodología, la 

participación activa del estudiante, junto con el inconmensurable apoyo de la familia, específicamente, de la madre 

del estudiante, el trabajo se convierte en un éxito, logrando el éxito en todos los aspectos. Y resulta en una 

participación en el Movimiento INNOVA (2020), de la Secretaría de Educación del Estado de São Paulo, 

Exposición de Trabajos relacionados con Tecnología y Formador de Cultura de estudiantes de Educación Básica 

del Estado de São Paulo. 

Palabras clave: Contexto. Pandemia. Cultura. Educación. Especial. 

 

INTRODUÇÃO 

  

É sabido, que a família desempenha um papel primordial na vida da criança com 

deficiência, não obstante a área: Intelectual, Visual, Auditiva e Física. Paralelamente, ações 

essenciais no enfrentamento desse trauma, como caridade, determinação, solidariedade, 

tolerância, entre outros, caminham para que a inclusão seja legitimada, e não apenas do aluno 

que apresenta algum tipo de deficiência, mas também da família, inclusive na área da Educação. 

Na verdade, essa inclusão da família esbarra, muitas vezes, nos limites sociais, em que 

é visível a postura defensiva e limítrofe de alguns, mediante a pessoa portadora de deficiência 

declarada. Em contrapartida, a própria família, diga-se de passagem, algumas, se mantém em 

estado de resguardo; isto é, geralmente, não se está preparado para as adversidades da vida e 

quando isso acontece, a família paralisa, de modo auto protetivo. 

Em alguns casos, o diagnóstico de um filho portador de necessidade especial apanha a 

todos de surpresa e totalmente despreparados, pois se torna um momento marcado por incerteza, 

indagação, revolta etc. É quando se faz a famosa e clássica pergunta: Por que eu? Por que na 

minha família? Juntamente a isso, tem o lado psicológico e emocional de todos os membros 

familiares, quiçá da mãe, que vive um dilema entre inconformismo e aceitação.  

Mediante a esse fato é inserido no contexto pandêmico, com um cenário educacional de 

suspensão das aulas presenciais, a exclusão desse público-alvo ficou mais evidente e nítida. 

Além do mais, em alguns casos as unidades escolares não conseguiram manter um diálogo 

didático pedagógico com as famílias em prol de atividades adaptáveis para o ensino remoto. 

Diga-se de passagem, situação que, infelizmente, faz parte da rotina escolar, mesmo em 

momento de aula presencial.  

Acredita-se que essa rotina se deva ao fato de pouco investimento das políticas públicas 

na área, a inclusão do público-alvo está ocorrendo, porém os investimentos não acompanham. 
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Além de uma estrutura precária, pouco recurso financeiro por parte dos governantes, conta-se 

com profissionais mal remunerados e despreparados, pois a formação dos mesmos, muitas 

vezes, acontece com recurso próprio do profissional. Abriu-se, aqui, um pequeno parêntese para 

revelar parte do cenário educacional brasileiro. 

Naturalmente, tais inquietações originaram o interesse em desenvolver uma atividade 

junto a tecnologias e suas múltiplas funcionalidades, adaptável para o educando da Educação 

Especial. Em outras palavras, oportunizar a inclusão do mesmo, diante de uma Pandemia 

(Covid-19). Outrossim, concebeu-se que para o acontecimento da inclusão de forma prática e 

efetiva, há a necessidade de um processo dialógico constante entre escola e família. Frente a 

isso, é em torno dessa temática que este artigo discorre. 

A priori, era a elaboração de uma atividade da disciplina de Tecnologia e Inovação para 

uma turma do 6° ano da Rede Pública Regular do Estado de São Paulo, no Ensino Remoto, 

durante a Pandemia do Covid-19. A seguir, realizar uma Adaptação Curricular dessa mesma 

atividade da disciplina de Tecnologia e Inovação, aqui utilizar-se-á a inicial do nome do pré-

adolescente com o intuito de preservar a imagem do estudante. A estratégia foi direcionada para 

o aluno G, estudante com deficiência, diagnosticado sob Transtorno do Espectro Autista (grau 

moderado).  

No decorrer do desenvolvimento da proposta de aula que seria uma Trilha (Algoritmo), 

surge uma indagação: por que não adaptar o trabalho de Cultura Maker (Algoritmo), também 

para as aulas de Inglês, visto que é a mesma professora, que ministra essas duas disciplinas na 

turma do aprendiz, público-alvo da Educação Especial? Em virtude dessa problemática, surge 

o Projeto Aplicabilidade Interdisciplinar da Cultura Maker no Contexto da Educação Especial 

 Conforme Mantoan (2006, p. 09 ):  

 

Os ambientes humanos de convivência e de aprendizado são plurais por natureza. 

Assim, a educação escolar não pode ser pensada nem realizada senão a partir da ideia 

de uma formação integral do aluno -segundo suas capacidades e seus talentos- e de 

um ensino participativo, solidário, acolhedor. [...] Em outras palavras, uma escola para 

todos não desconhece os conteúdos acadêmicos, não menospreza o conhecimento 

científico, sistematizado, mas também não se restringe a instruir os alunos, a “dominá-

los” a todo custo.  

 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL, FAMÍLIA E OS FUNDAMENTOS LEGAIS 

 

Inicialmente, trata-se de um trabalho interdisciplinar de uma atividade da aula de 

Tecnologia e Inovação para a Disciplina da Língua Inglesa, observando e analisando o objeto 

de estudo, perante o universo da Educação Especial. Em seguida, ao desdobrar em um processo 

interdisciplinar para a disciplina de Língua Inglesa, construir um repertório desse idioma 

relativo às expressões usadas para o convívio social e do contexto escolar. Ressalta-se que, além 

do trabalho interdisciplinar (Tecnologia e Inovação e Língua Inglesa), significa um estudo 

norteado para o aluno G público-alvo da educação Especial. 

Segundo Valéria Amorim Arantes (inclusão Escolar, pág.7): “A educação como espaço 

disciplinar, mas também inter, trans e multidisciplinar [...] solicita cada vez mais dos 

profissionais que nela atuam a capacidade de dialogar e transitar por caminhos insólitos e 

desconhecidos”. 
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A seguir, houve um diálogo constante com a mãe do estudante para alinhamento das 

ações realizadas/realizáveis, visto que boa parte das estratégias são voltadas para as Plataformas 

digitais. Após o planejamento, chegou o momento de aplicar a proposta, ressalta-se o trabalho 

com conteúdo direcionado para os primeiros passos do Pensamento Computacional 

(Algoritmo) com um aluno público-alvo da educação especial, nas aulas de Tecnologia e 

Inovação e com suporte na Plataforma CANVA.  

O trabalho foi profícuo (algo inimaginável, oriundo de uma simples atividade adaptada, 

para um público que vem de um passado tão marginalizado, quiçá, com vestígios de exclusão), 

porém resultado do empenho da professora, de dedicação da mãe e, obviamente, da ativa 

participação do estudante, com isso, as expectativas foram superadas. Além do aprendizado 

inclusive, rendeu a participação no Projeto no Movimento Inova de 2020, da Secretaria da 

Educação de São Paulo. O evento do INOVA é uma semana de apresentações dos trabalhos e 

práticas pedagógicas que obtiveram êxito, no decorrer das aulas de Tecnologia e Inovação. Com 

isso, os professores inscrevem seus projetos e seus alunos para participar e apresentarem o 

trabalho. E a ação com o aluno G, ficou entre os finalistas, sendo o único trabalho selecionado, 

na modalidade Computação Criativa-Cultura Maker, da Diretoria de Ensino de Sumaré/SP. Ver 

imagens da atividade no final do capítulo. 

Outrossim, concebeu-se que para o acontecimento da inclusão de forma prática e efetiva, 

há a necessidade de um processo dialógico constante entre escola, e família. Não obstante os 

fundamentos legais, juntamente com várias legislações, se no contexto em que o educando está 

inserido, não acontecerão fundamentos pedagógicos articulados entre família e escola. Assim, 

é extremamente importante essa rede de apoio, pois revela para o aluno novas perspectivas e 

formas de enfrentamento dos desafios. Inclusive, confirmar que sua limitação não significa 

empecilho e nem obstáculo para o crescimento pessoal e o desenvolvimento de habilidades 

socioeducacionais pedagógicas e competências socioemocionais cognitivas. 

Consoante, Michael Merzenich1, professor emérito da University of California, 

San Francisco (UCSF).  “O cérebro foi construído para mudar de acordo com as experiências 

vivenciadas e a forma como é usado”. Esse processo é denominado de neuroplasticidade, e 

funciona como na prática de exercícios físicos: ao exercitar o corpo conquista benefícios e 

modifica-se processos bioquímicos, ou seja, ao exercitar o cérebro transforma-se o seu 

funcionamento. Logo, não somente aprimorar uma habilidade em si, contudo todo o maquinário 

cerebral. Na verdade, o cérebro humano será diferente daqui uma semana, daqui um ano... 

depende do uso, logicamente, a prática de uma habilidade incrementa mudanças positivas.  

 

Figura.1 - Neuroplasticidade: O cérebro muda de acordo como é usado. 

 

 
1 
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Fonte: Espaço Aprender A +. Acesso 27/11/2021. 

 

E a Família? 
 

O nascimento de um filho, para a maioria dos genitores, é um acontecimento 

imensurável, outrossim, não existe narrativa que explique essa ação de felicidade e alegria. Por 

outro lado, dito anteriormente, se algo apresenta de forma contrária, a exemplo de uma criança 

nascer com certa deficiência, surgem as preocupações dos pais. Dessa forma, um dos primeiros 

diálogos entre família e o médico é: está tudo bem, doutor? Como está o meu filho?  

Verbalizando essa preocupação buscou-se fundamentos em uma narrativa do Instituto AME: 

 

A notícia do diagnóstico do filho afeta totalmente o lado psicológico da mãe. Ela entra 

em luto, têm dificuldade de falar sobre o assunto, não quer mostrar o filho para as 

pessoas. Afasta-se dos amigos, tudo isso pode levar a depressão, a síndrome do pânico 

e diversas outras doenças. (Instituto AME. Acesso em: 20/08/2020). 

 

 Essa notícia sempre pega os pais e responsáveis de surpresa e despreparados, 

resultando em angústia e desespero. Contudo, logo caminha para a normalidade, pois é fato e 

há de ser encarado, então necessita-se buscar apoio no processo adaptativo dessa criança ao 

mundo. É sabido, ações familiares necessitam de suporte e fundamentos legais para o 

complemento dos cuidados dessas crianças, acima de tudo, mormente ao no início da fase 

escolar.  

Diante desse exposto é essencial buscar na LDB Nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional um norte para a Educação Especial. Assim concebe-se:  

 
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos portadores de necessidades especiais. §1º Haverá, quando necessário, 

serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da 

clientela de educação especial. §2º O atendimento educacional será feito em classes, 

escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas 

dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular. 

§3º A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa 

etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. (BRASIL, 1996). 

 

Com relação à Educação Formal, conforme a Legislação Nacional, a Educação Especial 

deve ser atendida nas unidades de Ensino Regular, caso necessário, a oferta de um apoio 

especializado. Nota-se que para a conclusão e a transposição da teoria legal à prática requer 

engajamento de toda a equipe escolar, além do estreitamento dialógico entre a escola e à família, 

uma ação discorrida na legislação que rege a Educação Formal no país, explanada no Art. 1º, 

em que discorre:  

 

“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”. 

(BRASIL, 1996). 

 

À luz da reflexão, percebe-se legalmente que a Lei responsabiliza também os familiares 

pelo desenvolvimento integral da aprendizagem, outrossim, um elemento em potencial no 

alinhamento entre a instituição de ensino e os responsáveis. Em outras palavras, a legalidade da 
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educação adentra inclusive os domicílios dos familiares dos educandos, tirando a 

responsabilidade única da escola.  

É este o ponto que merece discussão, ao colocar em evidência educação integral 

inclusiva, sobretudo se se encontra na pauta, o público-alvo da Educação Especial. Assim, é 

imprescindível a conscientização de que a escola sozinha não resolve as necessidades dos 

estudantes especiais sem o apoio das famílias, esse trabalho, frisando, deve estar 

constantemente, sincronizado entre as duas instituições escola/família. 

A ausência dessa articulação revela que a inclusão figurará em uma exclusão 

institucionalizada, e vários autores descrevem a respeito da exclusão na literatura, mas neste 

artigo citar-se-á Mantoan:  

 

“Para o desenvolvimento de um trabalho escolar que esteja permanentemente de 

portas abertas para a inclusão é interessante pensarmos sobre o momento que estamos 

vivendo hoje em termos de políticas educacionais. Ou seja, porque estamos sendo 

convidados a pensar sobre princípios da educação inclusiva. Perceber onde estamos e 

para onde queremos ir é fundamental para realizarmos esse percurso.” 

 

 Para Mantoan (2006), a inclusão deve estar alinhada com as portas abertas da unidade 

escolar em todas as dimensões, principalmente em relação às políticas educacionais. Em outras 

palavras, analisar quais os objetivos pretendem-se com a educação inclusiva.  

 

CULTURA MAKER: TRILHA DA ADAPTAÇÃO CURRICULAR 

 

 A seguir, uma prévia da proposta de aula adaptada que se transformou em um projeto 

desenvolvido para o INOVA, desenvolvido na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

 Atividade desenvolvida com o aluno da Educação Especial, posteriormente 

transformou-se no Projeto Aplicabilidade Interdisciplinar da Cultura Maker no Contexto da 

Educação Especial Profª/Teacher Regina Célia Cardoso, Tecnologia e Inovação/Inglês. Aluno 

G do 6º Ano B de uma Escola da Rede Pública do Estado de São Paulo. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A proposta de aula (projeto) iniciou-se com o intuito de trabalhar as temáticas da 

Disciplina de Tecnologia e Inovação com a Disciplina de Língua Inglesa, a saber, sou 

professora de ambas as disciplinas, nessa sala de aula. Essa proposta fundamenta-se no 

alinhamento com a Educação Especial, visto que a essência da interdisciplinaridade, neste 

trabalho, é atingir o público-alvo da Educação Especial.  

 No entanto, o desafio e a inquietação surgiram em: como preparar uma proposta de aula 

que atenda as demandas da Educação Especial, articulando as temáticas de Tecnologia e 

Inovação com a Língua Inglesa, sobretudo, para trabalhar os primeiros passos do Letramento 

Digital e do Pensamento Computacional (algoritmo)?  

Diante dessa problemática, a estratégia foi alinhar com a mãe do aluno, junto com a 

fonoaudióloga, para a realização da Adaptação Curricular. Dessa forma, buscou-se na proposta 
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de aula adequar os conteúdos das matérias, acima citadas, ao contexto no qual o estudante 

convive. Em outras palavras, trabalhar os conceitos de Computação Criativa e Algoritmo, 

concomitante ao Idioma Inglês, direcionados para o dia a dia do aluno, pois ele desenvolve essa 

tarefa de descarte de lixo no condomínio onde reside com sua família. Assim, construiu-se uma 

Trilha em que o educando seguiria comandos/Algoritmo. 

Exemplos: Em inglês, as direções: Turn Left, Turn Right...); Com as ruas/avenidas* em 

números de 0-10 (One Street, Five Avenue...) Nessas ruas/avenidas se encontram pontos de 

referência, também em inglês, a saber: Museum, Library, School etc. 

Então, enquanto o aluno realiza o percurso, desenvolve-se: Letramento Digital e o 

Pensamento Computacional/Conceito de Algoritmo - Numbers; Directions; Places.  

O nome das ruas foi inspirado nas avenidas de New York (5ª Avenue, 7ª Avenue), ou 

seja, os números ordinais. Porém, como o aprendiz está no 6º ano, apresentou um pouco de 

dificuldade com os números ordinais (aqui, não representa dificuldade em decorrência da 

limitação, pois esse conteúdo é um pouco complexo para o 6º ano), por isso optou-se por 

números cardinais. 

 Seguem as imagens da proposta de aula adaptada para a Mostra do INOVA - Mostra de 

Trabalhos relacionados à Tecnologia e Cultura Maker dos estudantes da Educação Básica do 

Estado de São Paulo. A realização acontece em duas etapas: a primeira, a teoria/explicação do 

trabalho e na segunda, a prática do trabalho. 

 

1ª Parte – A Teoria 

 

Figura. 2 - Portal de apresentação do Projeto Aplicabilidade Interdisciplinar da Cultura Maker 

no Contexto da Educação Especial, desenvolvido com o educando G. do 6º Ano da Escola 

Regular. 

 

 
Fonte: Acervo próprio. 
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Figura. 3 - A produção de uma atividade: partindo da realidade do aluno. 

 

 
Fonte: Acervo próprio. 

 

Figura. 4 - Desafiando – Destacando – Estimulando! 

 
Fonte: Acervo próprio. 

 

2ª Parte – A Prática  

 

A trilha (Algoritmo): realizando o caminho desenvolvido pelo aluno, no condomínio onde 

mora, para transportar o lixo para a Coleta Seletiva.  
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Figura. 5  

 

1º MOMENTO: durante o trajeto, foram distribuídas localizações escritas na Língua Inglesa. 

 
Fonte: Acervo próprio. 

 

 

Figura. 6 

 

2º MOMENTO: além das localizações, foram inseridos os nomes das ruas (números em inglês) 

e comandos, também em Inglês. 

 
Fonte: Acervo próprio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É fato, um trabalho desenvolvido em equipe: entre o governo, à escola e à família 

significa representatividade para legitimar a Educação Inclusiva. Naturalmente, mudanças 



 
 

Florianópolis, Ed.7, n.01, Janeiro/2022 - ISSN/2675-5203 
81 

ideológicas e culturais no espaço escolar tornam o ambiente mais acolhedor, justo e igualitário, 

e oportuniza aos educandos com necessidades especiais, o direito de adentrar e permanecer na 

escola. 

De acordo com o projeto apresentado, percebe-se que ao proporcionar, apoiar e 

acompanhar o estudante com deficiência, ele não apenas realiza o proposto, inclusive supera 

expectativas, é o caso do aluno G. A propósito, este trabalho, como dito, aconteceu durante a 

Pandemia do Covid-19 (2020) e em outubro do mesmo ano, no evento INOVA da Secretaria 

Estadual do Estado de São Paulo, a produção ficou entre os finalistas na categoria Computação 

Criativa. 

Ademais, durante a prática do Projeto Aplicabilidade Interdisciplinar da Cultura Maker 

no Contexto da Educação Especial, reforça o alinhamento da escola com a família, em destaque 

o papel desempenhado pela genitora. Indubitavelmente, de máxima relevância para o 

acontecimento e finalização do trabalho.  

Enfim, com essa parceria, todo esse cooperativismo forneceu subsídios para o 

acontecimento da produção e, então, realizou-se a Adaptação Curricular e a adequação da 

produção ao contexto/realidade do estudante. Novamente, destaca-se a relevância do papel da 

família em todo o trajeto. Seguindo o pensamento da filósofa Hannah Arendt: 

 

“A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para 

assumirmos a responsabilidade por ele. É, também, onde decidimos se amamos nossas 

crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus 

próprios recursos, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de 

renovar um mundo comum”. 

 

Enfim, o ideal comum da Declaração universal dos Direitos Humanos promulga a todos 

os povos e nações se esforcem por intermédio da educação para promover o respeito ao direito 

e a liberdade do cidadão, assegurado pelo: 

 

Artigo 1 – Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com 

espírito de fraternidade, e pelo Artigo 26 - 11.    Todo ser humano tem direito à 

instrução. [...]. (BRASIL, 1996).  

 

Seguindo a linha de raciocínio da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 

instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 

fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais.   

A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as  nações  

e  grupos  raciais  ou  religiosos,  e  coadjuvará  as  atividades das Nações Unidas em prol da 

manutenção da paz.   
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RESUMO 

Muitas pesquisas vêm sendo feitas a respeito da qualidade da educação pública brasileira em vários estados, 

inclusive em São Paulo. Entretanto neste artigo se apresenta algumas reflexões sobre atribuições profissionais e 

autonomia dos docentes como colaboradores da SEDUC SP (Secretaria de Educação de São Paulo) na esfera 

estadual, de modo a refletir se a linha de trabalho adotada por eles é realmente eficaz para o processo de ensino e 

aprendizagem dos estudantes e para a saúde mental dos professores, em um sistema que aparentemente não põe 

em prática a teoria que assume e satura os docentes com um sistema enrijecido, burocratizado e sem equilíbrio, 

onde de um lado existe uma cobrança exacerbada dos profissionais e uma excessiva gama de direitos aos alunos e 

responsáveis, o que compromete grandemente o grau de envolvimento destes na construção do conhecimento. 

Palavras-chave: São Paulo. Educação. Aprendizagem. Saúde. Prática 

 

ABSTRACT 

Much research has been carried out on the quality of Brazilian public education in several states, including São 

Paulo. However, this article presents some reflections on the professional attributions and autonomy of teachers 

as collaborators of SEDUC SP (Secretariat of Education of São Paulo) at the state level, in order to reflect if the 

line of work adopted by them is really effective for the process of education. teaching and learning of students and 

for the mental health of teachers, in a system that apparently does not put into practice the theory that assumes and 

saturates teachers with a rigid, bureaucratized and unbalanced system, where on the one hand there is an 

exacerbated demand from professionals and an excessive range of rights for students and guardians, which greatly 

compromises their degree of involvement in the construction of knowledge. 

Keywords: São Paulo. Educação. Learning. Health. Practice 

 

ABSTRACTO 

Se han realizado muchas investigaciones sobre la calidad de la educación pública brasileña en varios estados, 

incluido São Paulo. Sin embargo, este artículo presenta algunas reflexiones sobre las atribuciones profesionales y 

la autonomía de los docentes como colaboradores de la SEDUC SP (Secretaría de Educación de São Paulo) a nivel 

estatal, con el fin de reflexionar si la línea de trabajo adoptada por ellos es realmente eficaz para la proceso de 

educación, enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y por la salud mental de los docentes, en un sistema que 

aparentemente no pone en práctica la teoría que asume y satura a los docentes con un sistema rígido, burocratizado 

y desequilibrado, donde por un lado hay una demanda exacerbada de los profesionales y una gama excesiva de 

derechos para estudiantes y tutores, lo que compromete en gran medida su grado de implicación en la construcción 

del conocimiento. 

Palabras clave: São Paulo. Educación. Aprendiendo. Salud Práctica. 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
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A carreira de professor já foi uma das mais prestigiadas durante muitos anos, onde os 

profissionais se sentiam atuantes, participantes e felizes fazendo seu papel de ensinar. 

Entretanto com o passar do tempo tem ocorrido um sucateamento contínuo através de ações 

públicas que tornam a carreira cada vez menos atrativa para os mais novos enquanto esgota os 

docentes já atuantes ao ponto de não terem sequer força para pensarem em mudar de carreira 

ou melhorar suas formações. 

Cabe a este artigo a busca pela compreensão da causa desse imenso desgaste ocorrido, 

algumas questões que podem causar o transtorno de ansiedade generalizada (TAG) nos 

docentes, ou agravo; além de investigar os reflexos dessa sintomática no desempenho docente. 

Como metodologia aplica-se os referenciais bibliográficos apoiados, para que seja possível o 

subsídio teórico deste trabalho que possui como objetivo geral a investigação da causa do 

transtorno de ansiedade generalizado na vida do professor, e como específico, verificar se a 

carreira docente pode ser uma causa ou agravante da psicopatologia e quais os ocorridos que 

fazem com que o profissional de educação sinta estes sintomas, ainda mantendo a intenção de 

ser breve, mas, consistente, para que a reflexão crítica esteja presente constantemente sobre o 

tema proposto. 

O docente, em especial na esfera pública possui muito mais do que a responsabilidade 

de ensinar, ele possui a função de formar a maior parte de uma geração, que está nas escolas 

municipais e estaduais e que não dispõem de recursos para manterem os filhos no ensino 

privado, ainda mais na atual crise epidemiológica e financeira que o país enfrenta o que se torna 

ambíguo em um ponto, onde de um lado possui o fornecimento de ensino em massa, fornecendo 

um determinado conhecimento e de outro a grande demanda burocrática e pedagógica presente 

no ensino público e baixa qualidade do ensino sem as devidas condições extremamente 

necessárias ao bem da educação pública. 

Deste modo, na primeira sessão buscam-se analisar brevemente as características, 

sintomas e tratamentos do TAG com o objetivo de conhecer e investigar essas relações 

associadas ao ambiente escolar. Na sessão seguinte tratam-se das relações docentes com a 

burocracia escolar, questões pedagógicas e alguns pontos político-estruturais que afetam os 

professores, ao ponto de chegarem ao transtorno, e por fim, na parte três, traz-se uma reflexão 

sobre algumas condutas necessárias e possíveis para que haja uma melhora da qualidade de 

trabalho do professor ocorrendo como consequência positiva à melhoria do ensino público e 

valorização plena do docente nos aspectos sociais, psicológicos e pedagógicos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Definições básicas e preliminares do Transtorno de Ansiedade Generalizada 

 

Nesta parte trabalham-se as questões preliminares e estruturais básicas sobre o TAG, 

seus sintomas, causas e sistematização da psicopatologia para que seja possível fazer uma 

análise mais consistente desse transtorno que ocorre entre os professores. O intuito dessa seção 

em específico é fornecer subsídio para a associação do TAG e a atividade docente, considerando 

entre as questões supracitadas as comorbidades pelos quais os docentes são acometidos em 

decorrência desses episódios psicopatológicos. 
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Segundo o CID 10 (1993 p.5) tem o significado de: 

 

O termo "transtorno" é usado por toda a classificação, de forma a evitar problemas 

ainda maiores inerentes ao uso de termos tais como "doença" ou "enfermidade". 

“Transtorno” não é um termo exato, porém é usado aqui para indicar a existência 

de um conjunto de sintomas ou comportamentos clinicamente reconhecível 

associado, na maioria dos casos, a sofrimento e interferência com funções pessoais. 

Desvio ou conflito social sozinho, sem disfunção pessoal, não deve ser incluído 

em transtorno mental, como aqui definido (destaques dos autores) (CID 10 1993 

p.5). 

 

Nesse ponto, cabe ressaltar que um sistema fica comprometido com o acometimento 

pelo TAG, pois um sintoma isolado não é passível de diagnóstico como transtorno. Conforme 

Monteiro (2021 p. 31 apud DSM V 2014 p.189) questões de medo e ansiedade são muito 

presentes aos pacientes que possuem o TAG além de questões que comprometem o 

comportamento do indivíduo que possui inclusive medo do que pode vir a ocorrer, mesmo sem 

sinal algum de que algo ruim possa vir a acontecer. Conforme o DSM V as causas do transtorno 

podem ser variadas e qualquer temática pode ser o causador ou agravo do TAG onde é 

importante mencionar: 

Os transtornos de ansiedade diferem entre si nos tipos de objetos ou situações que 

induzem medo, ansiedade ou comportamento de esquiva e na ideação cognitiva 

associada. Assim, embora os transtornos de ansiedade tendem a ser altamente 

comórbidos entre si, podem ser diferenciados pelo exame detalhado dos tipos de 

situações que são temidos ou evitados e pelo conteúdo dos pensamentos ou crenças 

associados. (DSM V 2014 p.189). 

 

É sabido que o ambiente escolar, em especial a pública, tema desta pesquisa é um local 

onde problemas emocionais são passíveis de ocorrer, devido à alta demanda de trabalho, relação 

com pais e alunos com diversas características, baixa remuneração e quase sem reajustes anuais, 

o que vai diminuindo ainda mais a condição do docente, obrigando-o a geralmente ter mais do 

que um emprego, seja em escola ou não; condições de trabalho insuficientes quando não 

inexistentes onde faltam produtos de higiene em meio à pandemia, internet, material para os 

alunos, profissionais especializados para atender às crianças com necessidades especiais para 

que o aluno tenha uma assistência significativa, o que obriga a um pedagogo, por exemplo, a 

conduzir uma sala com trinta alunos, dentre esses alguns estudantes com autismo, Síndrome de 

Down, entre outros com dificuldades especiais, enquanto precisa “atingir índices e notas”, dar 

resultados e alfabetizar os outros; enquanto isso, não pode desmotivar os alunos com altas 

habilidades, então deve fornecer atividades desafiadoras para estimular as habilidades dos 

alunos. Um ponto importante a ressaltar é que nas avaliações externas um estudante com 

necessidades especiais é avaliado e cobrado da mesma forma que um aluno regular, não há 

distinção de critérios, o que significa que o professor é cobrado pela criança que o estado não 

forneceu suporte, profissional habilitado, material para condução da aprendizagem do aluno 

entre outras questões. Uma ressalva é que às vezes em que a família consegue um tutor para 

este aluno, quase sempre por vias judiciais, o que demora, o profissional não possui formação 

para tal ação, não possui instrução em educação especial ou áreas afins para possuir o manejo 

com esta criança. Além do que já mencionado ainda encontra-se um alto grau de exigência da 

gestão da escola quanto ao resultado de avaliações, devido bônus ou cobranças de supervisão e 
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secretaria de educação, sondagens onde o docente precisa “fazer o aluno avançar” sem 

considerar as especificidades dos alunos e grau de comprometimento da família no processo 

escolar, pouco tempo real para planejamento de aulas com qualidade, além de material 

apostilado de baixa qualidade. (grifos meus) Após esses desmembramentos recorre-se 

novamente ao DSM V para caracterizar o TAG: 

As características principais do transtorno de ansiedade generalizada são ansiedade 

e preocupação persistentes e excessivas acerca de vários domínios, incluindo 

desempenho no trabalho e escolar, que o indivíduo encontra dificuldade em 

controlar. Além disso, são experimentados sintomas físicos, incluindo inquietação 

ou sensação de “nervos à flor da pele”; fatigabilidade; dificuldade de concentração 

ou “ter brancos”; irritabilidade; tensão muscular; e perturbação do sono. (DSM V 

2014 p.190). 

 

Ainda conforme Monteiro (2021 p.33 apud DSM V) fatores externos são causadores do 

TAG o que acomete principalmente mulheres, não isentando homens dos casos, mas, em menor 

quantidade. Coincidência ou não, a maioria dos professores são mulheres e não é difícil 

encontrar notícias e reportagens em que é retratado que muitos profissionais de educação estão 

doentes psicologicamente. Conforme Meleiro (2002 p.14 e 15) a maneira como a educação vem 

sendo conduzida, no que diz respeito às atribuições e carga de trabalho gera pressão e tensão 

nos profissionais de educação, pois, muitas vezes, além de ensinar precisa educar, aconselhar e 

cumprir papéis que não pertencem a suas funções, de cunho social como drogas, puberdade, 

conflitos familiares; o que por não se formou para executar e por vezes não possui condições 

emocionais para conduzir. 

Deste modo, é possível verificar preliminarmente sobre o TAG, e de que modo a 

prestação de serviço na educação pública pode ser nociva e de que modo os sintomas do 

transtorno de ansiedade generalizada também podem ter como causa o trabalho na educação 

pública com seus imensos desafios e o mínimo de suporte oferecido pelos entes 

governamentais, tanto na questão preventiva, como na corretiva. 

 

Reflexões sobre as consequências do TAG na prática docente 

 

Nesta sessão trata-se das comorbidades e como são afetados os professores secretaria de 

educação do estado de São Paulo, utilizando-se de algumas teorias clínicas e psicológicas em 

conjunto com experiências e teóricos da educação atual, para que de modo breve, porém crítico 

seja verificado o grau de comprometimento que sofrem em seu trabalho diário, levando em 

conta a sintomática da psicopatologia em correlação com a atividade docente. 

O TAG é um transtorno que pode trazer um grau de prejuízo às atividades corriqueiras 

das pessoas, dentre as quais o trabalho é uma delas e, na carreira docente onde estar saudável 

fisicamente para ir ao trabalho ou carregar os livros não é o suficiente. É preciso estar com a 

mente sã, já que além da imensa quantidade de conteúdos necessários para explicação como no 

caso dos professores de anos iniciais que lecionam até seis disciplinas da grade, além dos 

conflitos, burocracia, atendimento aos pais, cobranças externas entre outras questões; ou dos 

anos finais e médio com a tensão de promover um ensino que estruture os estudantes ao mundo 

universitário e campo do trabalho além de lidar com uma fase onde os estudantes estão numa 

avalanche de sentimentos, puberdade, conflitos externos, entre outras situações que deixam a 
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carreira docente em uma situação em que o professor precisa não somente saber a matéria mas 

conduzir as emoções de si e dos outros, habilidade esta que muitas vezes não se possui. 

Na posição de Meleiro (2002 p.19) as ações da família não “contemplam o limite” e a 

permissividade dos sistemas de ensino impossibilitam o docente e atuar como uma referência e 

faz com que um modelo de fato não seja construído na escola, pois não constrói uma estrutura 

de autoridade no contexto de compreensão das regras e hierarquia. 

Como já citado anteriormente sentimento de fadiga, irritação, tensão, perda de sono são 

alguns sintomas do TAG, o que para o professor é extremamente comprometedor, pois, o 

manejo com seres humanos, a saber, os estudantes, e a comunidade escolar exige uma postura 

diferenciada já que na ocasião o professor é a figura “profissional” do processo, então um 

descontrole fere diretamente sua carreira. (grifo meu). Além disso, após um determinado 

período, se não diagnosticado e tratado adequadamente pode ocasionar sintomas mais físicos, 

como dores de cabeça, problemas na região do estômago como gastrite, úlcera, sem excluir 

outras psicopatologias como síndrome do pânico, Burnout, entre outras somatizações 

específicas. Conforme o site de notícias Brasil de fato, em 2019, até agosto, uma média de cem 

professores são afastados por problemas mentais no estado de São Paulo por dia, o que já 

demonstra a consequência da imensa carga de trabalho e responsabilidade cujo qual o docente 

perpassa diariamente para exercício da sua função. 

Partindo da perspectiva de que a imensa maioria dos professores são do sexo feminino, 

pode-se apoiar nas reflexões de Santos et. al (2020 p.106) que pontua que o TAG acomete cerca 

de cinco por cento da população, maioria das vezes mulheres e que dentre outras causas as 

preocupações excessivas podem acometer um indivíduo com o transtorno. A imensa quantidade 

de atividades que um docente precisa exercer, tanto na esfera burocrática quanto na pedagógica 

faz com que o docente sinta essa alta demanda emocional, atrelada ainda a questões 

socioemocionais dos estudantes ao mesmo tempo com que lida com questões de cunho pessoal; 

ou seja é uma carga elevadíssima para um profissional que não foi preparado para tal desafio e 

não possui suporte de ponta para fazer esse apoio psicológico. 

Ainda conforme os autores, "O TAG é qualificado como um transtorno crônico, 

comumente relacionado com a restrição do indivíduo em seu ambiente social, profissional e 

doméstico” (op. cit. p.109). Nesta perspectiva, após o acometimento o docente não consegue 

mais retornar ao seu estado emocional, social e cognitivo inicial comprometendo o restante de 

sua carreira, a qualidade do ensino dos estudantes e sua qualidade de vida fazendo com que este 

professor simplesmente vá sobrevivendo em sala de aula até o término da caminhada docente. 

Isso significa que um episódio que parece ser somente de um professor com problemas 

emocionais, o que já é por si só um problema significativo, pode se refletir em prejuízos 

cognitivos por gerações, ou seja, todos os alunos que tiverem aula com esses docentes 

acometidos pelo TAG, em estágio moderado a grave terão prejuízos significativos em sua 

formação escolar. 

Ainda conforme o DSM V "(...) incluem transtornos que compartilham características 

de medo e ansiedade excessivos e perturbações comportamentais relacionadas." (DSM V 2014 

p.189). Essas perturbações comportamentais não seguem um parâmetro específico, ou seja, 

pode ser irritação, passividade, comportamentos depressivos entre outros, assim sendo a 

maneira, intensidade ou momento em que ocorre o pico de uma possível crise é desconhecido, 

o que só pode ser tratado na perspectiva de Monteiro (2021 p.34 e 35) com o devido 
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acompanhamento psiquiátrico no uso de fármacos e psicoterapêutico de âmbito psicológico ou 

psicanalítico. 

Zimerman (2004, p. 296) pontua que os transtornos de ansiedade são causados por “um 

traumático excesso de estímulos externos ou internos” o que alude a imensa demanda da 

atividade docente. Desse modo, o transtorno de ansiedade generalizada pode ter como causa a 

atividade docente, e como comorbidade prejudicar o processo de ensino no ambiente escolar, 

precisando então ter um olhar atento tanto do professor em processo de acometimento como 

dos gestores escolares para perceberem que este docente precisa de um suporte diferenciado a 

fim de prevenir um agravo do transtorno e um prejuízo ao processo de aprendizagem dos 

estudantes. 

 

Melhora da educação no âmbito do professorado: Caminhos para o reencontro 

emocional do docente da esfera pública paulista. 

 

Nesta seção trabalha-se com as reflexões sobre a melhoria das condições docentes, 

propondo-se alternativas possíveis para que estes profissionais possam não somente ser 

valorizados, mas também possuam um ambiente de trabalho saudável. Na perspectiva de La 

Taille (1997 p.42) para ter atividade, precisa ter motivação, o que num primeiro momento é 

muito objetivo do ponto de vista do aluno, mas, os docentes precisam estar em perfeitas 

condições emocionais e físicas, para desempenhar suas atividades é nesta parte que este 

subtópico pode contribuir. 

A primeira alternativa que pode ser adotada para que os professores se sintam mais 

valorizados e mais inclusos diz respeito à participação. Diariamente os docentes recebem 

ordens e mais ordens sem sequer conseguirem refletir a respeito; a parte pedagógica não 

consegue ser bem trabalhada pela exaustiva quantidade de aulas, pouco tempo de preparo e nem 

a escolha dos livros e materiais pode ser escolhido pelo docente e as poucas vezes em que são 

dadas opções e o professor “escolhe” o material vem diferente da opção feita pelo docente. 

(grifo meu). Desse modo conforme Machado e Cavalcanti, a educação escolar “precisa ser 

administrada de forma séria e responsável” (2004 p.142) e ainda classifica como excludente a 

participação dos gestores educacionais na condução da instituição escolar, o que “favorece o 

aprofundamento da crise na educação pública e compromete a qualidade aumentando as 

desigualdades” (op. cit.). Os autores ainda pontuam na visão de que somente a ampliação de 

espaços sem a devida qualidade material, humana e estrutural sem levar em conta a 

aprendizagem formal, real e significativa é insatisfatório para a resolução dos problemas 

educacionais. 

Outra situação que pode dar ao professor uma condição melhor de trabalho no que tange 

o ambiente é a conduta da gestão da escola que, por um lado também são regidos por entes 

maiores de cunho pedagógico e governamental, mas, por outra via, muitas vezes não agem com 

viés de liderança, conquistando a confiança e o respeito da equipe docente, mas sim pontua seu 

status de chefia para conseguir com que sejam cumpridas suas vontades o que na visão de 

Monteiro (2021). 

 
(...) permite considerar que os docentes que não se adaptem à metodologia do estado 

não são aptos a lecionar, vezes por discordar do modo de ensino, da conduta entre 

outras relações, o que faz, certamente, os docentes que presenciam a deseducação 
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diária em sala de aula e são obrigados a praticá-la para não perderem seus empregos 

e manterem sua família, o que custa saúde mental, satisfação profissional e esperança 

no ensino. (MONTEIRO 2021 p.36). 

 

Um exemplo muito claro desse ocorrido é a criação da escola integral atuante no estado 

de São Paulo onde os professores precisam enviar projetos, passar por entrevista com diretores 

e por vezes com supervisores, e ao iniciar seu trabalho, podem ser desligados da escola a 

qualquer momento, pelo diretor da escola. Nesse aspecto uma discordância pode ser critério 

suficiente para que este docente seja simplesmente desligado da escola, influenciando sua 

renda, seus horários entre outras questões, trazendo uma imensa insegurança ao profissional. 

Um terceiro ponto que certamente ajudaria muito os docentes a se sentirem mais 

satisfeitos em relação ao seu trabalho diz respeito à progressão continuada. É muito desgastante 

ao professor ter que ensinar em uma sala onde muitos não possuem as competências básicas 

para assimilarem determinado conteúdo. Desse modo, há dois incômodos; o primeiro é o 

sentimento de frustração do professor que foi obrigado a promover um estudante inapto para o 

ano seguinte. Em outro ponto o problema que o docente do ano posterior terá para realizar, 

dentro do possível, a recuperação deste aluno, enquanto dá conta do conteúdo do ano e estimula 

os alunos com superdotação e/ou altas habilidades. Bertagna (2010 p.197) pontua que deste 

modo o critério de avaliação fica grandemente comprometido definhando a condição de 

avaliação do professor, restringindo-a apenas a “(...) recorrência da avaliação relacionada à 

instrução, ao comportamento e, mais sutilmente, aos valores e às atitudes. Desse modo o 

caminho mais eficaz é a avaliação da competência no componente curricular o que daria ao 

docente maior tranquilidade e fidedignidade no processo avaliativo e acompanharia de fato a 

melhoria na qualidade de ensino. 

Por fim, mas extremamente importante é a questão da remuneração do docente, que vêm 

sendo desprezada pelos governantes a muito tempo na maioria dos estados brasileiros, o que 

obriga os docentes a possuírem mais do que um emprego, causando queda de rendimento de 

trabalho e ainda assim sem receber para viver em condições dignas, proporcionais ao esforço e 

estudo, que pratica por toda à carreira. Nesse ponto, que é impossível esgotar neste artigo, cabe 

ao governo unicamente cumprir a legislação que ele mesmo criou, remunerando referente ao 

nível superior de ensino que o docente possui, formando com especializações, mestrado e 

doutorado a fim de preparar o professor para a carreira escolar, de modo com que este 

profissional de fato de sinta-se preparado para desempenhar um excelente trabalho em sala de 

aula. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir das análises supracitadas é possível perceber, a partir da primeira sessão desde 

que a carreira docente pode ser causadora ou ser responsável por transtornos emocionais de 

cunho ansioso, dentre outros, o TAG que foi expresso neste artigo, pois através dos estudos 

pôde-se perceber que a grande demanda de trabalho sem o suporte adequado, às condições do 

ambiente escolar, as cobranças excessivas e muitas vezes desnecessárias das secretarias de 

educação, são ratificadas pelos sintomas do transtorno de ansiedade generalizada no DSM V, 

onde trata que a traumas, infelizmente recorrente na educação pública por parte dos docentes 

que presenciam cenas hostis, de violência e são responsáveis pelas demandas emocionais dos 
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estudantes, cujas quais não são formados, e nem aptos para tal função, assim como o processo 

sintomático de irritabilidade, pânico, fobias, dores de cabeça e no corpo entre outros sintomas 

muito presente nos professores atualmente. 

Na segunda parte, é possível verificar como o docente (em conjunto com a equipe 

escolar) trabalham sozinhos, pois não possuem na maioria dos casos, apoio da família para 

buscar apoio médico, psicológico e psicopedagógico, para auxiliar no suprimento das 

defasagens dos alunos, cabendo à escola o papel de educar inicial (que partiria da família), 

resolver questões emocionais, suprir defasagens muitas vezes de cunho da área da saúde com 

atividades não previstas para o ano/série para tentar suprir o imenso buraco existente no 

conteúdo de um ano para o outro, dentre outras problemáticas, como à burocracia e a falta de 

suporte público para alunos com necessidades especiais que causam o transtorno nos docentes 

de forma irreversível e crônico. 

Em parte posterior, conseguiu-se de modo claro e possível, trazer alternativas para a 

melhoria das condições de trabalho do professor sendo-as preliminarmente uma participação 

mais efetiva e real na escola, onde a escolha do livro feita pelo professor possa ser atendida, a 

secretaria de educação de fato ouça a necessidade deste profissional atendendo e dialogando 

constantemente com os professores da linha de frente e não com “representantes” ou com 

“educadores” que não presenciam diariamente uma sala de aula. Também se viu que é essencial 

que o fim da progressão continuada aconteça, não para que o professor reprove o estudante ao 

bel prazer, mas que possa de fato progredir de ano os alunos que atingiram as competências e 

habilidades necessárias para o ano, a fim de que o aluno esteja seguro no ano subsequente e o 

professor satisfeito, pois sua avaliação, trabalhada durante o ano e revisada durante os 

bimestres, seja ouvida. Outro ponto é a valorização financeira e acadêmica para que o 

profissional possa estar bem formado e podendo atuar em uma instituição só, podendo se 

dedicar às tarefas e estar mais presente na realidade de todos os estudantes. Desse modo, este 

artigo não se propõe a esgotar a temática ofertada, mas sim criar reflexões sobre e promover o 

incentivo sobre mais pesquisas nessa temática para que os docentes possam voltar a ter a alegria 

real no ensinar. 
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RESUMO 

A Educação Financeira é importante para que as pessoas possam controlar sua vida financeira, consumindo de 

forma mais consciente e evitando dívidas exageradas que apenas trazem prejuízos à saúde. Como a sociedade atual 

é bastante caracterizada por ser altamente consumista, o dinheiro se torna uma ferramenta importante no dia a dia 

de cada um, pois muitos indivíduos se preocupam em como ganhar dinheiro para poder gastar, mas não se 

preocupam em economizar ou saber a hora certa de comprar. Tudo isso reflete a falta de planejamento da maioria 

dos cidadãos, ou seja, apenas um número ínfimo de pessoas busca educar-se financeiramente, o que está 

diretamente ligado ao grande contingente de pessoas endividadas, as quais não mantém o devido controle sobre 

suas finanças pessoais. Neste ponto, a escola surge como o meio disponível que as pessoas terão para acessar a 

esta Educação, já que é na escola onde conceitos são aprendidos e incorporados na realidade de cada um. Neste 

contexto, a presente pesquisa teve como principal objetivo entender a importância da Educação Financeira e os 

benefícios que sua inserção no currículo escolar, pode trazer aos jovens do ensino fundamental e médio. Para 

atingir o objetivo supramencionado, foi realizada uma revisão bibliográfica onde se buscou em obras e web sites 

que versam sobre a temática para contribuir em sua construção e desenvolvimento. 

Palavra-chave: Educação Básica. Educação Financeira. Matemática. Finanças. 

 

ABSTRACT 

Financial Education is important so that people can control their financial life, consuming more consciously and 

avoiding exaggerated debts that only harm their health. As today's society is quite characterized by being highly 

consumerist, money becomes an important tool in everyone's daily life, as many individuals are concerned about 

how to earn money to be able to spend, but do not worry about saving or knowing the time. sure to buy. All this 

reflects the lack of planning of most citizens, that is, only a tiny number of people seek to educate themselves 

financially, which is directly linked to the large contingent of indebted people, who do not maintain proper control 

over their personal finances. . At this point, the school emerges as the available means that people will have to 

access this Education, since it is in the school where concepts are learned and incorporated into the reality of each 

one. In this context, the main objective of this research was to understand the importance of Financial Education 

and the benefits that its insertion in the school curriculum can bring to young people in elementary and high school. 

In order to achieve the aforementioned objective, a bibliographic review was carried out, where works and websites 

that deal with the theme were searched to contribute to its construction and development.Keywords: Financial 

planning. Strategies. Micro and small enterprise. Profitability. Management. 

Keywords: Basic Education. Financial education. Math. Finance. 

 

ABSTRACTO 

La Educación Financiera es importante para que las personas puedan controlar su vida financiera, consumiendo 

más conscientemente y evitando endeudamientos exagerados que solo perjudican su salud. Como la sociedad 

actual se caracteriza bastante por ser altamente consumista, el dinero se convierte en una herramienta importante 

en el día a día de todos, ya que muchos individuos se preocupan por cómo ganar dinero para poder gastar, pero no 
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se preocupan por ahorrar o saber el tiempo. comprar. Todo esto refleja la falta de planificación de la mayoría de 

los ciudadanos, es decir, sólo un ínfimo número de personas buscan educarse financieramente, lo que está 

directamente relacionado con el gran contingente de personas endeudadas, que no mantienen un control adecuado 

sobre sus finanzas personales. En este punto, la escuela surge como el medio disponible que tendrán las personas 

para acceder a esta Educación, ya que es en la escuela donde se aprenden los conceptos y se incorporan a la realidad 

de cada uno. En este contexto, el objetivo principal de esta investigación fue comprender la importancia de la 

Educación Financiera y los beneficios que su inserción en el currículo escolar puede traer a los jóvenes de primaria 

y secundaria. Para lograr el objetivo antes mencionado, se realizó una revisión bibliográfica, donde se buscaron 

obras y sitios web que traten el tema para contribuir a su construcción y desarrollo.Palabras clave: Planificación 

financiera. Estrategias. Micro y pequeña empresa. Rentabilidad. Gestión. 

Palabras clave: Educación Básica. Educación financiera. Matemáticas. Finanzas. 
 

 

INTRODUÇÃO 

Finanças é uma palavra recorrente na vida de qualquer pessoa, seja qual for, sempre terá 

de lidar com o dinheiro em algum momento. Muitos indivíduos se preocupam no decorrer das 

semanas se sobrará dinheiro no final do mês para conseguir pagar todas as despesas, 

principalmente em um ambiente familiar, pois haverá gastos com alimentação, moradia, 

transporte etc. Tomar decisões corretas acerca das finanças é muito importante, pois são essas 

decisões que influenciarão no futuro, trazendo melhorias financeiras, ou crises econômicas em 

casa. Para algumas pessoas, o tema Educação Financeira pode se tornar um tanto quanto “chato” 

para se estudar, pois não é como aprender a andar de bicicleta, o aprendizado não é natural e 

leva tempo, mas é indispensável num país capitalista como o Brasil. 

A sociedade dos dias atuais é visivelmente marcada pelo consumismo. Todas as pessoas 

sejam elas jovens, adultos, idosos, ricas ou pobres, não importa, estão inseridas nesse cenário. 

Diariamente são apresentadas centenas de milhares de produtos como se houvesse a 

necessidade de tê-los para se alcançar a felicidade. Este consumismo exagerado é tratado como 

uma das formas que mais permitem ao cidadão se sentir inserido na sociedade. É uma época 

onde há uma forte pressão para que o estilo de vida de cada um seja construído com base na 

capacidade que cada pessoa tem para consumir, seja uma casa, um carro, uma viagem etc. 

Como essa sociedade é altamente consumista, cada vez mais cedo as crianças têm 

contato com o dinheiro, estando a todo o momento exposto a propagandas veiculadas na 

televisão, que os induzem a quererem, por exemplo, brinquedos de última geração. Logo, a 

família é o pilar de sustentação da criança, se o ambiente familiar dispuser de, ao menos, uma 

básica Educação Financeira, este poderá, desde cedo, influenciar os jovens a refletir no 

momento de uma compra. 

Ter compreensão sobre Educação Financeira permite ao cidadão tomar decisões 

racionais e seguras, realizar planejamentos eficientes e se prevenir das armadilhas de consumo. 

É imprescindível entender os benefícios dos diversos serviços financeiros existentes no 

mercado, avaliando as vantagens e desvantagens e buscando o conhecimento prévio das 

possíveis consequências, em detrimento das escolhas.  

Dessa forma, o dinheiro enquanto mercadoria proporciona o acesso às coisas do mundo. 

Quanto mais dinheiro determinada pessoa acumular, ela terá maiores perspectivas de escolhas, 

tais quais poderão lhe proporcionar uma vida melhor. Com Educação Financeira, essa pessoa 

terá orientações no decorrer de sua vida, que lhe influenciarão sobre o uso correto do seu próprio 

dinheiro, independentemente do volume acumulado. 



 
 

Florianópolis, Ed.7, n.01, Janeiro/2022 - ISSN/2675-5203 
94 

Cabe ressaltar que uma boa gestão financeira não garante a solução de todos os 

problemas financeiros das pessoas, como o caso da alta desigualdade social existente no Brasil, 

a Educação Financeira não fará uma pessoa pobre ficar rica, apenas com a organização do seu 

pouco capital. Entretanto, irá orientar o indivíduo na identificação das causas que o levaram à 

situação em que se encontra, trazendo possíveis alternativas de melhorias. Ou seja, ter Educação 

Financeira implica em decisões mais eficientes e racionais, além da aquisição da consciência 

relativa aos fatores que ocasionam os problemas financeiros e as ações necessárias para a 

solução ou amenização dos mesmos. 

Por conseguinte, a escola é a porta de entrada das crianças na sociedade, ou seja, é o 

primeiro lugar onde os jovens aprendem sobre o funcionamento do mundo. No entanto, na 

escola se ensina basicamente, Português, Matemática, História, Geografia etc., que são 

disciplinas fundamentais para o desenvolvimento acadêmico do aluno. Porém, não são 

trabalhadas outras áreas importantes para a vida, sendo uma delas a Educação Financeira.  Se 

o aluno é educado financeiramente na escola desde pequeno, logo ele terá consciência e uma 

visão mais lúcida em relação às suas finanças e saberá a importância de tomar decisões racionais 

e planejadas no futuro.  

Mostrar desde cedo a um adolescente o significado dos juros compostos e suas 

consequências ou as suas vantagens, esclarecer dúvidas sobre um cartão de crédito e fazer 

comparações de como uma compra à vista pode ser melhor que uma compra parcelada, os 

benefícios de se economizar para o futuro e despertar o pensamento em longo prazo, são 

fundamentais para que o jovem possa crescer tendo consciência de como o mercado financeiro 

funciona. Tudo isso, são problemas que os adultos de hoje em dia sofrem bastante, tendo 

grandes consequências advindas de escolhas ruins. Por isso é importante que a escola 

desenvolva essa educação para que os alunos cresçam sabendo se organizar financeiramente e 

possam ter no futuro uma vida melhor. 

Com a tecnologia cada vez mais se desenvolvendo, há nesse ponto uma grande 

oportunidade para se praticar a Educação Financeira, principalmente nas escolas. O mercado 

financeiro está em constante evolução, a cada dia que passa um novo produto é lançado, seja 

uma nova modalidade de crédito, cartões de crédito cada vez mais modernos e a rapidez na 

prestação dos serviços. Tudo isso facilita, até certo ponto, a inserção das pessoas em ambientes 

financeiros, e quem não for preparado para lidar com isso, pode adentrar num universo bastante 

perigoso. 

Assim surge a seguinte problemática: Quais os benefícios da Educação Financeira e 

como tal educação pode contribuir para o desenvolvimento dos cidadãos? Dessa forma, se 

aponta enquanto objetivo geral deste trabalho: a identificação dos benefícios que a Educação 

Financeira pode trazer para a vida das pessoas e a relevância de sua aplicação e 

desenvolvimento nas escolas do país. 

Enquanto objetivos específicos são considerados a compreensão do contexto histórico 

da Educação Financeira; a percepção da relação da Matemática com a Educação Financeira; o 

entendimento relativo às contribuições do planejamento financeiro para a organização do 

indivíduo; a avaliação da metodologia de ensino dos professores; e o estabelecimento de 

parcerias da escola com organizações governamentais. 

Sendo assim, é muito importante que os indivíduos deem atenção e tenham 

conhecimento do mercado financeiro e do marketing a que estão expostos, pois muitas vezes 
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são induzidos a comprar determinado produto, e sem ter condições no momento, acabam se 

endividando desnecessariamente e contraindo problemas pro futuro. Tal decisão pode vir a 

complicar sua vida financeira, por isso se faz necessário que a população tenha conhecimento 

e saiba discernir entre, pelo menos, as vantagens de uma compra à vista comparada a uma 

compra parcelada. Daí se justifica a importância da Educação Financeira, pois ela visa 

equilibrar a relação das pessoas com o dinheiro e por isso ela deve começar desde cedo no 

ambiente familiar e na escola. 

É comum observar na sociedade pessoas que já foram muito ricas, mas que se tornaram 

pobres no decorrer da vida, e ao mesmo tempo conhecer pessoas que têm pouco dinheiro, mas 

conseguem ter uma vida agradável, sem dívidas e sem transtornos. Isso se dá pelo fato de que 

no primeiro caso não há organização nem um planejamento financeiro, o indivíduo não sabe 

lidar com suas finanças e acaba desperdiçando tudo que tem, em pouco tempo. A Educação 

Financeira traz princípios básicos que orientam a condução e a correta aplicação dos recursos 

disponíveis, ou seja, delimita objetivos e traça um planejamento, trazendo uma folga no 

orçamento e uma vida mais tranquila. 

Em vista disso, será tratada neste projeto a importância da Educação Financeira e a sua 

conceituação a partir das palavras de autores que versam sobre o tema, bem como os benefícios 

que sua aplicação nas escolas de educação básica poderá trazer para a vida das pessoas, 

entendendo como funciona o Sistema Financeiro Nacional e algumas de suas características e 

ainda, trazer órgãos que contribuíram e contribuem para expansão da Educação Financeira no 

Brasil. 

No desenvolvimento desta investigação, foi realizada uma abordagem qualitativa, 

bibliográfica e também descritiva, pois foram consultados vários autores que trabalham com o 

tema proposto e assim feita uma análise minuciosa e criteriosa a respeito do tema. A partir da 

leitura de obras que versam sobre a Educação Financeira, buscou-se entender a influência que 

a mesma tem na sociedade e na vida das pessoas, quando bem trabalhada em sala de aula. 

A partir do tema escolhido, optou-se por uma metodologia de pesquisa qualitativa e de 

pesquisa bibliográfica, por se tratar do tipo de pesquisa ideal para levantamento de dados, 

compreensão e interpretação do tema. Assim, para a construção do projeto foram explorados 

livros, artigos, teses e monografias sobre Matemática Financeira e a Educação Financeira.  

A pesquisa se estendeu e também contou com a exploração de conteúdos encontrados 

em diversos sítios da internet. Consultando os Parâmetros Curriculares Nacionais e Leis que 

versam sobre a Educação Financeira, completando a busca por referências. 

Logo, a abordagem qualitativa tem como características, segundo Lüdke e André 

(1986), o ambiente natural como sua fonte direta de dados sendo o pesquisador seu principal 

instrumento; os dados coletados são principalmente descritivos; há mais preocupação com o 

processo do que com o produto; o “significado” que os sujeitos dão às coisas e à sua vida são 

focos de atenção especial do pesquisador; a análise de dados tende a seguir um processo 

indutivo. Trata-se de uma abordagem teórico-metodológica que expressa outra maneira de 

construir o conhecimento, outra concepção da relação sujeito-objeto na produção do 

conhecimento. 

Segundo Gil (2008), a pesquisa descritiva trata-se de descrever as características de 

determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de 

técnicas padronizadas de coletas de dados, tais como, questionário qualitativo e a observação 
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sistemática. Para Minayo (2001), a abordagem qualitativa é um estudo de caso, experiência 

pessoal, história de vida, entrevista, textos e produções culturais, textos observacionais, 

momentos históricos, interativos e visuais que descrevem momentos e significados rotineiros e 

problemáticos da vida dos indivíduos. 

Já a pesquisa bibliográfica, é o tipo de pesquisa que tem a seu favor o fato de se poder 

ter acesso a várias fontes e pontos de vistas diferentes em curto espaço de tempo, podendo assim 

compará-los e extrair o melhor de cada contribuição. Já a abordagem qualitativa é justificável 

e aplicável ao método de pesquisa, pois de acordo com Minayo (2001), a pesquisa qualitativa 

preocupa-se com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. 

 

REVISÃO TEÓRICA 

A educação é fundamental para o desenvolvimento social e profissional de qualquer 

pessoa. Através da educação o conhecimento é compartilhado, o qual proporciona um melhor 

convívio social. Em ambientes escolares, os jovens ou até mesmo adultos têm a oportunidade 

de aprender mais sobre cultura, valores, conhecimentos científicos etc. Nesse ponto, a educação 

está amplamente ligada aos aspectos financeiros do mundo, pois, para se conviver numa 

sociedade globalizada e capitalista é preciso ser um sujeito disciplinado quanto aos conceitos 

de gestão e planejamento financeiro. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, a educação é dever da família e do Estado, e, 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 

(BRASIL, 1996). 

Assim, tem-se um conceito muito importante trazido pela Estratégia Nacional de 

Educação Financeira (ENEF): 

 

A introdução de Educação Financeira também deve cobrir o ensino fundamental. Para 

isso, é necessário pensar em atividades e metodologias de ensino alinhadas a esse 

currículo. É necessário que haja conexão entre instrução, trabalho e práticas sociais, 

como previsto nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica.(BRASIL, 

2011, p. 14) 

 

Nesse ponto os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), trazem em seu texto que: 

“se a escola pretende estar em consonância com as demandas atuais da sociedade, é necessário 

que trate de questões que interferem na vida dos alunos os quais se veem confrontado no seu 

dia a dia”. (BRASIL, 1998, p. 64), 

Desse modo, fica evidente que a Educação Financeira deve estar fortemente introduzida 

na escola, e desde o ensino básico. Porém, tal educação tem sido colocada em segundo plano 

na sala de aula, não tendo assim, a importância que ela merece. A formação de cidadãos críticos 

e atuantes na sociedade se faz pelos mesmos cidadãos, que devem ser capazes de lidar com seu 

próprio  dinheiro e de tomar as decisões mais prudentes no momento da compra. 

Ainda de acordo com os PCN’s: 

 

As questões relativas à globalização, as transformações científicas e tecnológicas e a 

necessária discussão ético-valorativa da sociedade apresentam para a escola a imensa 
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tarefa de instrumentalizar os jovens para participar da cultura, das relações sociais e 

políticas. A escola, ao se posicionar dessa maneira, abre a oportunidade para que os 

alunos aprendam sobre temas normalmente excluídos. Entretanto, mesmo depois de 

mais de uma década da promulgação da LDB e de o termo e os conceitos sobre 

educação financeira terem sido introduzidos no país, pode-se observar que ainda 

existe uma carência de produção acadêmica que possa fundamentar o tema em 

questão. (BRASIL, 1998, p. 47). 

 

Nesse sentido:  

 

Cada indivíduo participante do processo de formação do ser humano tem uma parte 

de responsabilidade nesse processo de mudança pela qual a educação passa. E a 

educação financeira vem ser um elo entre várias áreas do conhecimento, no sentido 

de fazer com que trabalhem juntas e formem na epistemologia do aluno, conceitos 

capazes de instrumentalizá-lo para a construção de sua autonomia (STEPHANI, 2005, 

p.12). 

 

Ou seja, boa parte da sociedade brasileira frequenta a escola, seja jovens ou adultos e 

mantêm contas bancárias ativas, entretanto poucos sabem identificar os principais elementos e 

características de um boleto ou cartão de crédito, mesmo usando tais serviços quase 

diariamente. Desse modo, cabe à escola preparar os alunos para essas peculiaridades que os 

mesmos encontrarão mundo afora, já que é na escola que os alunos devem aprender sobre a 

sociedade e como viver nela, por isso a Matemática se apresenta como uma ótima disciplina 

para se trabalhar a Educação Financeira, já que ela agrega vários conteúdos principalmente sua 

parte financeira e que podem fazer sentido para os alunos, pois muitos conteúdos estão 

presentes em seu cotidiano. 

Segundo Sá (2012, p. 27): 

 

Existem muitas possibilidades que a Matemática Financeira oferece para ajudar na 

solução de questões atreladas a essas temáticas e também para a construção de uma 

cidadania crítica. Por exemplo, em relação ao tema ‘consumo’, um professor pode 

discutir e analisar com seus alunos sobre propagandas enganosas, compras 

financiadas, cartões de crédito, endividamento, cheques especiais, procurando apontar 

vantagens e desvantagens para os consumidores sob a luz da Matemática subjacente 

a todas essas temáticas. Entretanto, para esse tipo de trabalho docente, é necessário 

haver uma formação de professores adequada e que a Matemática Financeira, com 

características especiais, seja uma das disciplinas da matriz curricular. 

 

Ainda no mesmo sentido, MIRANDA e PHILIPPSEN (2014, p.6), trazem que: 

 

A Matemática Financeira tem diversas aplicações no nosso cotidiano como, por 

exemplo, no financiamento de um carro, de uma casa, no empréstimo de um dinheiro, 

toda essa aplicação é movimentada por uma taxa de juros que é a remuneração do 

capital empregado. Ao realizarmos um empréstimo a forma de pagamento é feita 

através de prestações mensais somadas aos juros, isso quer dizer que, ao quitarmos o 

valor do empréstimo este sempre será maior ao valor inicial do empréstimo. A essa 

diferença damos o nome de juros. 
 

Por conseguinte, a Matemática em sala de aula deve ser tratada e vista com grande 

importância, mas abordando nesse ponto temas dinâmicos trazendo o contexto e o dia a dia do 

aluno, explorando sua lógica e seus conceitos e a partir daí gerar novos conhecimentos. As 

atividades não devem ser  realizadas simplesmente como uma lista infinita de exercícios, onde 
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o aluno irá apenas memorizar fórmulas, mas sim, por meio de atividades apropriadas à realidade 

dos alunos e contextualizadas de modo que, proporcione motivação para os alunos querem 

estudar mais, e sintam-se confortáveis ao tratar dos conteúdos. 

 

Mas ao se falar em juros, porcentagens, inflação, alta de preços, déficit, superávit etc., 

é preciso entender que estas expressões precisam fazer parte dos conteúdos escolares 

no que tange à disciplina de matemática, desde os primeiros anos até as séries finais 

do ensino fundamental.(MIRANDA e PHILIPPSEN, 2014, p. 3). 
 

Para Skovsmose (2008) é preciso compreender a relevância, por exemplo, das questões 

econômicas, sociais e políticas por trás das fórmulas matemáticas. Assim, o aluno teria um 

comprometimento social e político, identificando o que de fato é relevante em seu meio cultural. 

Marasini (2001), também afirma que é grande a importância que essa parte financeira da 

Matemática tem na vida das pessoas, pois muitas estão permanentemente cercadas pelos 

problemas de sobrevivência financeira, necessitando de clareza e autonomia para tomar 

decisões frente às situações diárias e para que possam compreender as transações comerciais e 

bancárias das quais se utilizam com freqüência. 

Assim, fica perceptível que a Matemática tem um elevado grau de importância em todas 

as fases da vida das pessoas. Com foco na área financeira da disciplina, pois o Brasil sendo um 

país capitalista que tem sofrido com problemas em sua economia. Desse modo, se torna 

fundamental que o currículo educacional da Matemática incorpore um ensino também voltado 

para a Educação Financeira, ou seja, que haja professores devidamente preparados para ensinar 

o aluno desde cedo sobre a relevância que há em conhecer sobre finanças e prepará-lo sobre 

cada aspecto financeiro existente. 

Domingos (2003), descreve que educar financeiramente significa contribuir para uma 

vida saudável e produtiva e o maior benefício dessa educação é permitir que o indivíduo tenha 

controle da sua situação financeira.  

É preciso computar a Matemática ensinada nas salas de aula com a vivência dos alunos 

de forma contextualizada, mas isso pode se tornar um desafio aos professores. Pois, muitos dos 

conteúdos que são discutidos em sala de aula são apenas fórmulas e repetições mecânicas e 

acabam não fazendo muito sentido aos alunos, que as consideram fórmulas sem utilidade em 

suas vidas, proporcionando o desinteresse pelo assunto. 

Assim, de acordo Miranda e Philippsen (2014) é preciso uma atenção maior dos 

professores de Matemática no preparo dos conteúdos relacionados com porcentagens, potência, 

raízes, funções, visando uma melhor qualidade na apresentação dos conteúdos juros simples e 

compostos, bem como uma melhor seleção das situações problemas primando por temas atuais 

e que despertem no aluno a necessidade de interpretar, apreender e buscar o conhecimento 

necessário para a solução das propostas apresentadas. 

 

 

 

(...) Trazer a realidade do aluno para as aulas de matemática é importante para 

transformar socialmente o mundo (...) trazer a realidade dos alunos para as aulas de 

matemática é importante para dar significado aos conteúdos, suscitando o interesse 

dos alunos por aprender (...) (KNIJNIK, 2012, p. 66). 
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Enfim, fica evidente que é preciso efetivar a Matemática Financeira no currículo escolar, 

não apenas como um conteúdo da Matemática, mas uma disciplina à parte, que priorize o 

desenvolvimento financeiro do aluno e contextualize com sua realidade social. Desse modo, 

cabe ao professor buscar os melhores meios para mostrar a utilidade dessa parte da Matemática, 

já que ela atua diretamente com algo presente na vida de todo mundo, o dinheiro. Pois, para que 

um estudante tenha sucesso em aprender determinado conteúdo, tais conceitos devem fazer 

sentido para ele. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Educação Financeira tem um importante papel na sociedade, ressaltando mais uma 

vez que essa educação não está fundamentada somente em aprender a poupar dinheiro, nem a 

tornar uma pessoa mais rica, vai muito além disso. É um processo complexo que requer 

mudança de novos hábitos, maior controle do dinheiro e das próprias emoções. Ter um 

planejamento e uma boa gestão financeira influencia em cada área da vida das pessoas, sendo 

responsável até mesmo por causar doenças ou até algo pior. 

Desse modo, é preciso que o sistema educacional e os governantes desenvolvam 

mecanismos para a disseminação da Educação Financeira nas escolas do país, sendo um 

processo contínuo e permanente, fazendo o uso de mecanismos que facilitem o aprendizado dos 

jovens e mantenha a atenção dos mesmos. Porém, cabe salientar que não é dever apenas da 

escola ou do governo trazer educação, mas a família também deve participar desse processo, 

mesmo que os pais não tenham conhecimento e que busquem aprender junto com seus filhos, 

maneiras eficientes de se educarem financeiramente. 

Sabe-se que o país passou por grandes transformações nos últimos anos, especialmente 

na economia, tendo inflações elevadas a cada ano, o que fez com que as pessoas ficassem 

receosas quanto à gestão financeira. Assim, a partir disso, órgãos vinculados ao governo têm 

trazido boas propostas a respeito da educação financeira e melhoramento dos currículos 

escolares e também da matemática, que é uma boa porta de entrada para a educação financeira 

nas escolas.  

Destaca-se que o país possui uma estrutura plausível de se trabalhar a educação 

financeira, que se for bem aproveitada poderá trazer bons frutos para os cidadãos. A partir do 

Sistema Financeiro Nacional, se todos os participantes se responsabilizam por educar seus 

clientes, parceiros, associados entre outros, todos ganharão.   

Cabe ao professor, não apenas matemática, buscar alternativas que mostrem ao aluno a 

importância das finanças em sua vida, fazendo a relação com o cotidiano do mesmo, mostrando 

a ele que a organização e o controle financeiro é essencial para o desenvolvimento de cada um, 

tornando o país um lugar melhor para se viver, onde as pessoas tenham consciência de seus atos 

e pensem antes de agir. 

A Educação Financeira pode não ser um tema simples de trabalhar e ser rapidamente 

implantado nas escolas ou no meio familiar. Entretanto, se faz necessário para que se alcance 

evolução na consciência das pessoas em relação a sua organização financeira familiar, 

contribuindo para o crescimento econômico do país, a redução dos índices de inadimplência e, 

consequentemente, trazendo melhorias na qualidade de vida de cada um. 
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