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A INCLUSÃO DE SURDOS NAS ESCOLAS REGULARES 

THE INCLUSION OF THE DEAF IN REGULAR SCHOOLS 

LA INCLUSIÓN DE LOS SORDOS EN LAS ESCUELAS REGULARES 

 

Leliane Conceição Quadros Barata 

lelianebarata@yahoo.com.br 

 

BARATA, Leliane Conceição Quadros. A Inclusão de surdos nas escolas regulares. Revista International 

Integralize Scientific. Ed. 08, n.1, p.08-23. fevereiro/2022, ISSN/2675-5203. 

 

RESUMO 

A inclusão de surdos nas escolas regulares é um assunto que vem sendo discutido atualmente e envolve 

principalmente a sociedade que ainda tem conceitos negativos sobre a inclusão. A inclusão é um processo de 

mudança que deve ocorrer nas escolas por meio de questionamento reconstrutivo acerca de valores e 

conscientização pedagógicas que trabalham a diversidade na educação. O papel do educador é buscar e construir 

métodos educacionais de qualidade para todos os alunos, ensinando-os a respeitar as diferenças. A inclusão das 

pessoas com deficiência é de suma importância, contribuindo com que se sintam menos discriminadas, tendo em 

vista que o preconceito é inevitável principalmente quando há dificuldade em lidar com as diferenças. Assim o 

processo de inclusão está voltado para uma educação que visa conhecer qual a importância de se incluir as crianças 

com deficiência nas escolas e classes regulares. O presente trabalho tem como objetivo identificar como as escolas 

regulares selecionadas para essa pesquisa identificadas como Escola 1 e Escola 2, trabalham com os alunos que 

têm deficiência auditiva, e por meio dos resultados, buscar respostas à pergunta: se as escolas estão integrando ou 

incluindo os alunos e qual nomenclatura é a mais adequada a essa prática. Enfim, saber se esses alunos estão 

inseridos no contexto escolar como um todo. Tal estudo se torna relevante por inventariar esta produção permitindo 

que visualize as questões já exploradas sobre a temática, indicando caminhos novos de investigação e ensejando 

novas pesquisas.  

Palavras-chave: Inclusão. Formação. Continuada. Surdo. 

 

ABSTRACT 

The inclusion of deaf people in regular schools is a subject that is currently being discussed and mainly involves 

society that still has negative concepts about inclusion. Inclusion is a process of change that must occur in schools 

through reconstructive questioning about values and pedagogical awareness that work with diversity in education. 

The role of the educator is to seek and build quality educational methods for all students, teaching them to respect 

differences. The inclusion of people with disabilities is of paramount importance, helping them to feel less 

discriminated against, given that prejudice is inevitable, especially when there is difficulty in dealing with 

differences. Thus, the inclusion process is aimed at an education that aims to know the importance of including 

children with disabilities in schools and regular classes. The present work aims to identify how the regular schools 

selected for this research, identified as Escola 1 and Escola 2, work with students who have hearing impairment, 

and through the results, seek answers to the question: whether schools are integrating or including students and 

which nomenclature is the most appropriate for this practice. Finally, to know if these students are inserted in the 

school context as a whole. Such a study becomes relevant because it inventories this production, allowing it to 

visualize the questions already explored on the subject, indicating new avenues of investigation and giving rise to 

new research. 

Keywords: Inclusion. Continuing. Education. Deaf. 

 

ABSTRACTO 

La inclusión de personas sordas en las escuelas regulares es un tema que se está discutiendo actualmente y que 

involucra principalmente a la sociedad que aún tiene conceptos negativos sobre la inclusión. La inclusión es un 

proceso de cambio que debe darse en las escuelas a través de un cuestionamiento reconstructivo sobre valores y 

una conciencia pedagógica que trabaje la diversidad en la educación. El papel del educador es buscar y construir 

métodos educativos de calidad para todos los alumnos, enseñándoles a respetar las diferencias. La inclusión de las 
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personas con discapacidad es de suma importancia, ayudándolas a sentirse menos discriminadas, dado que los 

prejuicios son inevitables, especialmente cuando hay dificultad para lidiar con las diferencias. Así, el proceso de 

inclusión se orienta a una educación que pretende conocer la importancia de incluir a los niños con discapacidad 

en las escuelas y clases regulares. El presente trabajo tiene como objetivo identificar cómo las escuelas regulares 

seleccionadas para esta investigación, identificadas como Escola 1 y Escola 2, trabajan con estudiantes que tienen 

deficiencia auditiva, y a través de los resultados, buscar respuestas a la pregunta: si las escuelas están integrando 

o incluyendo a los estudiantes y qué nomenclatura es la más adecuada para esta práctica. Finalmente, saber si estos 

estudiantes se insertan en el contexto escolar en su conjunto. Tal estudio se vuelve relevante porque inventaría esa 

producción, permitiéndole visualizar las cuestiones ya exploradas sobre el tema, indicando nuevas vías de 

investigación y dando lugar a nuevas investigaciones. 

Palabras clave: Inclusión. Formación. Continuado. Sordo. 

 

INTRODUÇÃO 

As pessoas ou os cidadãos com deficiência não são consequências da vida moderna e 

suas transformações: idosos, gestantes, crianças, obesos e pessoas com necessidades especiais 

sempre existiram. 

Quanto aos idosos, vivia-se pouco devido ao atraso da medicina; as gestantes e as 

crianças tinham vida submissa, enquanto que as pessoas com deficiência física "não existiam", 

ou melhor, fazia-se de tudo para que elas realmente não existissem. Segundo Lanchoti (2000), 

a palavra "deficiência" induz a pensar em uma pessoa com falta de eficiência em alguma coisa, 

quando na verdade não é isso que acontece. 

Deficiência é um produto circunstancial que não se atribui apenas ao fator biológico 

limitante, nem tão pouco a fatores advindos do destino, azar ou acaso. Refere-se a alterações 

físicas, sensoriais ou não, quando a mesma se contrapõe às regras, exigências e situações que 

valem para quem tem características na qual se chama de sem deficiência. 

Segundo o Fórum Sociedade Inclusiva (2006) a classificação feita pela Organização 

Mundial de Saúde (1980) define que as áreas de deficiência são diversas e se caracterizam em: 

 

1) Deficiência Sensorial que se divide em:  

1.1. Deficiência visual - se refere à perda total ou parcial da visão; 

1.2. Deficiência auditiva - se refere à perda parcial da audição; 

1.3. Deficiência da fala - ocorrem dificuldades e limitações na fala; 

1.4. Deficiência mental - há um padrão intelectual reduzido abaixo da média 

normal; 

1.5. Deficiência física - refere-se à perda ou redução da capacidade motora e 

engloba: paralisia total ou parcial da parte inferior do corpo, comprometendo 

as funções dos braços e das pernas; 

2) Lemi Plagia, ou seja, paralisia total ou parcial das funções de um lado do 

corpo e amputação de membros; 

3) Paralisia Cerebral - um grupo de limitações psicomotoras resultantes de 

uma lesão do sistema nervoso central durante o seu desenvolvimento.  

 

As diferenças múltiplas são resultantes do efeito conjugado de duas ou mais 

deficiências anteriores citadas, portanto, precisa-se de escolas democráticas, integradoras e com 

padrões de qualidade para todos, com isso não se pretende perseguir utopias, mas lutar pela 

cidadania. 
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A escola regular possui tal orientação e não é inserção, e não é mesmo? Criar meios 

eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando comunidades acolhedoras e construindo 

uma sociedade inclusiva com o objetivo de alcançar uma educação para todos, além disso, tal 

escola proporciona uma educação efetiva à maioria das crianças. 

Na educação escolar, a inclusão veio revolucionar o sistema organizacional e as 

propostas curriculares vigentes. A intenção é fazer valer, verdadeiramente, o "direito à 

educação”, como prescreve a Constituição Federal (BRASIL, 1988).  

A meta da inclusão escolar é realizar espaços de formações que busquem um ensino 

com qualidade para todos os alunos e não apenas para aqueles com deficiência. 

A inclusão implica mudança de paradigma e posições que fogem às regras tradicionais 

do jogo educacional, ainda que fortemente colocados na linearidade do pensamento, no primado 

do racional e da instrução e transmissão dos conteúdos curriculares, na seriação dos níveis de 

ensino. 

Portanto, para que as escolas sejam verdadeiramente inclusivas, ou seja, abertas às 

diferenças, há que se reverter o modo de pensar em fazer educação nas salas de aula, de planejar 

ou avaliar o ensino aperfeiçoando os professores/as, especialmente os que atuam na Educação 

Infantil e no ensino fundamental das séries iniciais e finais da Educação Básica. 

As propostas educacionais inclusivas rompem com as práticas escolares vigentes e 

apontam para a necessidade de um processo de ensino aprendizagem a ser trabalhado na riqueza 

da subjetividade, nas diferenças e no dinamismo das transformações que ocorrem na vida dentro 

e fora das escolas. 

Com isso, o conhecimento é produzido no começo do cotidiano escolar e inventado no 

encontro dos saberes e fazeres que seja constituído através de suas mãos e mentes. 

Segundo Goffman (1982), “a aceitação da criança, jovem ou adulto, pessoa com 

deficiência ou com necessidade educacionais especiais nas escolas pela pessoa sem deficiência 

é sempre uma aceitação condicional.” 

As escolas ainda resistem à inclusão no sentido de englobar os alunos, sem exceção 

entre os quais severamente saem prejudicados. Mas, pela Constituição e pela Lei de Diretrizes 

e Base da Educação Brasileira Nacional - LDBEN (BRASIL, 1961), “não se pode negar a 

nenhum aluno a matrícula obrigatória nas escolas comuns de ensino regular, na idade anterior 

e posterior na faixa etária.” 

De acordo com a lei n. 9394/96, Leis Diretrizes e Base da Educação - LDB, no artigo 

58 (BRASIL, 1996), “dispõe que os educandos com deficiências ou com necessidades 

educacionais especiais, escolas ou serviços que, em função das condições específicas dos 

alunos, não for possível sua integração nas classes comuns do ensino regular.” 

Segundo Vygotsky (1988), “é imprescindível para o professor ter conhecimento acerca 

do aluno, sua história e o ambiente em que ele vive, sua forma e estilo de interagir e construir 

o conhecimento.” 

Ao conhecer o aluno, é possível atuar na sua zona de desenvolvimento proximal, 

levando-o a avançar do seu nível de desenvolvimento real para o nível de desenvolvimento 

potencial. 

A inclusão é, portanto, um dos conceitos revolucionários, que busca remover barreiras 

impostas pela exclusão em seu sentido pleno. Aplica-se a todos os que se encontram permanente 
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ou temporariamente incapacitados, pelos mais diversos motivos, quando se age ou interage-se 

com autonomia e dignidade no meio em que se vive sem dúvida, o resultado é harmonia. 

 

A INCLUSÃO DE SURDOS NAS ESCOLAS REGULARES 

ASSEGURANDO OS DIREITOS AOS PARÂMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS (PCNS) A LUZ DAS LEIS 

Desde o final da década de 80, a começar pelos dispositivos constitucionais, outros 

tantos documentos legais sobre educação buscam responder às demandas da população, em 

geral, e alguns desses, visam atender às necessidades de segmentos específicos da população, 

como dos cidadãos com deficiências ou Necessidades Educacionais Especiais se deve evitar o 

uso de siglas em seres humanos. 

No que se refere particularmente às pessoas com deficiência, a Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) reserva vários dispositivos que garantem direitos a essa população. Desses o 

mais divulgado é o “artigo 208, inciso III, por estabelecer o direito ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino.” 

Esse dispositivo tem conferido novo vigor às propostas de oferecer iguais 

oportunidades de educação às pessoas com necessidades educacionais e legalidade 

constitucional aos discursos que enfatizavam o ensino regular como a melhor opção escolar 

para essa população. 

Além desses dispositivos, já mencionado, foram assegurados direitos trabalhistas (art. 

7°, inciso XXXI e 37°, Vll) à saúde e à assistência social (art. 24 XIV e 203, IV e V), bem como 

condições garantidoras de acesso aos bens e serviços sociais, incluindo os meios de transportes, 

os logradouros, entre outros.” 

A luta para que as pessoas com deficiência possam ter as mesmas condições e 

oportunidades educacionais perante a sociedade, tem como uma, dentre outras referências, a 

Declaração dos Direitos do Homem de 1948, citado por Prieto (2006), onde se afirma que: 

 

Todo homem tem direito à instituição" (art. XXVI). Segundo Souza e Prieto 

(1999) esse direito foi reafirmado com a proclamação da Declaração dos 

Direitos das Pessoas Deficientes (1975), com a Convenção Internacional sobre 

os direitos da Criança (1989) e com a Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos (1990). 

 

Diante do exposto, ainda se está longe de atingir a qualidade social no atendimento 

escolar dispensado aos alunos com necessidades especiais. 

Segundo Odeh (2000, p. 67), "encontra-se na literatura brasileiras estimativas e 

referências variadas sobre o atendimento em educação especial para crianças com deficiência". 

Ele revela ainda que, “na melhor das hipóteses, o índice de atendimento escolar dessa população 

não ultrapassa a 10%”, essa variação nos dados, revela a necessidade de se investir na 

construção de instrumentos que permitam levantar informações precisas sobre essa população. 

No parecer 17/2001 (BRASIL, 2001), documento que fundamenta a Resolução 

02/2001 - Institui Diretrizes e Norma para a Educação Especial da Educação Básica onde se 

encontra importante contribuição para a compreensão desse item e apresenta definições que 

têm gerado muitas preocupações, bem como manifestações de certos segmentos ou membros 
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da sociedade civil e académica que culminaram, inclusive, com a formalização de sua 

revogação. 

 

HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Os conceitos de Educação foram evoluindo de acordo com as crenças, valores 

culturais, concepção de homem e transformações sociais que ocorreram nos diferentes 

momentos históricos, o que permite compreender a atual sociedade como excludente devido a 

esta herança histórica de preconceitos para com os deficientes. Desde o início da formação do 

mundo até a atualidade se tem conhecimento da segregação das pessoas com deficiência. 

A Bíblia traz uma referência bem relevante sobre este assunto; o cego, o manco e 

outros "indesejáveis" cuja presença ofende, perturbava e até ameaçava a ordem social, lhes era 

negado o direito à educação e à vida, e o medo do desconhecido fazia as pessoas "não 

deficientes" amaldiçoarem os "deficientes". 

Na Grécia antiga, mais precisamente em Esparta, os habitantes eram orientados pelos 

membros da "Gerusa", ou seja, os mais velhos ou anciões que compunha o senado, subirem até 

o alto do monte Taygetos, para resolver um "grave" problema de uma sociedade que cultuava 

a forma física perfeita e para que isso não acontecesse, as crianças logo ao nascer eram 

examinadas dos pés as cabeças, se fossem sadias eram devolvidas às famílias, porém se fosse 

detectado algum comprometimento físico ou mental, era apresentado como aleijados, mal 

constituídos, débeis ou deformados e logo eram entregues aos anciões para exterminar este 

"problema". 

Na idade Média, com o domínio do cristianismo que promovia uma concepção onde 

todos são criaturas de Deus, o atendimento sobre as pessoas deficientes é ambíguo, por um lado 

marca a punição divina, a expiação dos pecados e por isso não podiam mais ser exterminadas 

ou ignoradas à própria sorte, assim se tornavam os deficientes alvos de proteção, caridade e 

compaixão. Justifica-se a deficiência como graça divina onde podia através da mesma ter seus 

pecados perdoados ou o ingresso para o reino no céu, por outro lado, a deficiência era imbuída 

do poder sobrenatural ou ligada diretamente ao demónio. 

Tanto poder lhes dava o privilégio de ter acesso às verdades inatingíveis para a maioria, 

a única salvação para estas pobres almas perdidas do Reino de Deus era a morte na fogueira 

santa. 

Na idade Contemporânea, com o final da Segunda Guerra Mundial surge a necessidade 

de criação de serviço de reabilitação para atender os soldados que retornavam da batalha e 

apresentavam graves deficiências, necessitando de atendimento específico. 

Com o advento dessa guerra houve um retrocesso já que milhares de deficientes foram 

exterminados por serem rotulados como a "degeneração da raça humana", no período em que 

predominava, sobretudo na Alemanha, a purificação da raça e a "perfeição da forma física". Na 

altura da metade do século XX, percebe-se um grande avanço no que se refere à integração dos 

deficientes, e que estes não podem ser segregados e sim inseridos na sociedade que deve se 

adaptar no intuito de olhar a pessoa com deficiência. 

Esse movimento que se iniciou nos anos 80 deveria ser uma amostra do avanço contra 

o preconceito e as faltas de informação sobre as diferenças humanas, porém,            alcançou-

se o século XXI e ainda é grande o número de pessoas desinformadas e preconceituosas. 
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DEFINIÇÕES DE INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO 

Na legislação do Brasil a Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), e a LDB 

9394/96 (BRASIL, 1996) preveem a integração do educando com necessidades especiais no 

sistema regular de ensino. Essa integração, no entanto, deve ser um processo individual, 

fazendo-se necessário estabelecer, para cada caso, o momento oportuno para que o educando 

comece a frequentar a classe comum, com possibilidade de êxito e progresso. 

A primeira mudança significativa identificada depois de deferida esta lei foi à sugestão 

da inclusão desses alunos em salas de aulas regulares. Isso culminou em várias mudanças e 

adaptações na estrutura social e na educacional permitindo uma revolução de valores. 

Justificada pela concepção de que "a ideia central da inclusão é uma mudança na forma de 

entender a pessoa com necessidades especiais, proporcionando uma sociedade para todos". 

(SASSAKI, 2000). 

A integração dos alunos surdos em classe comum não acontece "num passe de 

mágica". É uma conquista que tem que ser feita com muito estudo, trabalho e dedicação de 

todas as pessoas envolvidas no processo: aluno surdo, família, professores/as, fonoaudiólogo, 

psicólogos, assistentes sociais, alunos ouvintes, demais elementos da escola, etc., trabalho 

árduo.  

 

O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO PARA SURDOS NA ESCOLA ESPECIAL E 

REGULAR 

A Escola Especial deve atender à criança surda, desde os primeiros meses de vida, 

promovendo estimulação precoce e dar início ao processo de integração escolar do aluno, se 

possível a partir da educação infantil, ou pós-alfabetização. 

Ao dar início ao processo de integração escolar do aluno, a escola especial deve 

oferecer ao educando um turno inverso ao da escola regular e ainda subsidiar o trabalho do 

professor da classe comum, caso a criança ainda não apresente condições de ingressar na escola 

comum, caberá à escola especial viabilizar o processo ensino-aprendizagem, desenvolvendo a 

mesma proposta curricular do ensino regular, mais as atividades de complementação curricular 

específico para os alunos surdos. 

Segundo Sassaki (1999, p.171): 

 

A educação é uma questão de direitos individuais e esses direitos com 

eficiência devem fazer parte das escolas, as quais precisam modificar seu 

funcionamento para incluir todos os alunos, e as características de uma escola 

de qualidade, decorrem do paradigma da inclusão, onde se enfatiza o processo 

de adequação da escola às necessidades dos alunos para que possam estudar 

aprender, crescer e exercer plenamente a sua cidadania.  

 

Os alunos surdos no sistema regular de ensino farão uso da leitura orofacial, exercitam 

expressão oral e escrita, em classes especiais ou em classes comuns, com apoio de salas de 

recursos. 

O facilitador (professor/a) da sala de recursos juntamente com a direção da escola e a 

equipe técnico-pedagógica, deve preparar o professor/a da classe comum que vai receber os 

alunos surdos. 
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A prática de integração não pode apenas ter como objetivo a adaptação dos surdos ao 

sistema e à sociedade existente, estabelecendo comportamentos que sejam aceitáveis pela 

comunidade a que pertencem. A integração escolar envolve três dimensões: a física, a funcional 

e a social. 

 

INCLUSÃO 

As discussões atuais sobre igualdade e justiça para todos giram em torno do problema 

inclusão/exclusão que, por meio de estratégias de poder, definem quais são os grupos que 

participam dessa relação. Tem-se assumido, por meio das políticas educacionais, um 

compromisso com a ideia de uma sociedade inclusiva, com uma preocupação em buscar 

estratégias que permitam uma distribuição de participação mais equitativa aos grupos populares 

que têm sido excluídos. 

Essas questões não fogem ao contexto da política de educação especial, pelo contrário, 

dá maior visibilidade a elas, afinal, sua bandeira é a inclusão dos cidadãos com deficiência no 

contexto educacional. 

Mantoam (1997, p.119-127) ressalta que “o princípio democrático de "educação para 

todos" só se evidencia nos sistemas educacionais em todos os alunos e não apenas um deles.” 

A inclusão, como consequência de um ensino de qualidade para todos os alunos, 

provoca e exige da escola brasileira posicionamentos como: um ensino que se modernize para 

aperfeiçoar as práticas dos professores. Essa inovação implica num esforço de atualização e 

reestruturação das condições atuais da maioria das escolas. 

A integração social torna-se o princípio orientado para o atendimento de pessoas com 

necessidades educacionais especiais, não mais em função das limitações, mas principalmente, 

da capacidade de desenvolvimento do ser humano. Todavia é fundamental para o sucesso da 

integração desfazer-se dos rótulos e estigmas, que infelizmente têm caminhado junto com a 

assistência oferecida às pessoas com deficiência. 

Sassaki (1997, p.34 - 35) menciona que, 

 

A inclusão é um processo que contribui para a construção de um novo tipo de 

sociedade através de transformações nos ambientes físicos, espaços internos e 

externos, utilização e adaptação de equipamentos, meios de transportes e 

transformação da mentalidade da sociedade.  

 

O sucesso da inclusão de alunos com deficiência na escola regular decorre, portanto, 

das possibilidades de se conseguir progressos significativos desses alunos na escolaridade, por 

meio da adequação das práticas pedagógicas à diversidade dos aprendizes. 

Amaral (1997, p. 23-34) afirma que: 

 

A inclusão causa mudança de perspectiva educacional, pois não se 

limita a ajudar somente os alunos que apresentam dificuldades na 

escola, mas apoia a todos: professores, alunos, pessoal administrativo, 

para que obtenham sucesso na corrente educativa geral. 

 

O ensino inclusivo deve trazer benefícios para todos que estão neles envolvidos, sejam 

alunos, professores e a sociedade como um todo. Desse modo acredita-se que o preconceito 
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pode diminuir ensinando as pessoas a respeitar e conviver com as diferenças, não apagando as 

diferenças existentes, mas fazendo com que todos os alunos pertençam a uma comunidade 

educacional e social que valorize a individualidade e limitações de pessoas com deficiência. 

 

CAMINHOS E DESCAMINHOS DA INCLUSÃO 

No mundo inteiro as iniciativas no sentido da inclusão estão cada vez maiores, o que 

culmina hoje com a Declaração de Salamanca, inspirada no princípio da inclusão e no 

reconhecimento da necessidade de ação para conseguir escola para todos. A realidade brasileira 

de forma geral exige que se busquem alternativas para a inclusão da pessoa com necessidades 

educacionais especiais no âmbito escolar.  

O Ministério da Educação (MEC), empenhado em ampliar a oferta de educação às 

pessoas com deficiência em parceria com os municípios, tornando realidade os direitos de 

cidadania garantidos pela constituição. 

A qualidade do processo de inclusão depende da estrutura organizacional da 

instituição, pressupondo que considerem: 

● Grau de deficiência e as potencialidades de cada escola; 

● Idade cronológica; 

● A individualidade e a diversidade; 

● Disponibilidade de recursos humanos e materiais existentes na comunidade; 

● Condições socioeconômicas e culturais da região. 

 

Para que o processo de inclusão possa acontecer de fato, precisa haver um 

envolvimento de toda comunidade de forma que o trabalho desenvolvido tenha sustentação. 

Partindo dessa abordagem de inclusão, pode-se perceber que a mesma é um processo complexo 

que configura diferentes dimensões ideológicas, socioculturais, políticas e econômicas dentro 

de um segmento educacional e social. 

 

INCLUSÃO DOS SURDOS 

A língua de sinais é o meio de comunicação entre os surdos e deve ser reconhecida 

pela sociedade educacional como obrigatória participando integralmente desse meio de 

comunicação. 

 

A língua de sinais conhecida como Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) foi 

nomeada pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos 

(FENEIS) em outubro de 1993 e por esse motivo não deve ser utilizada como 

um simples instrumento de trabalho, mas sim, como parte da cultura das 

pessoas surdas, sendo uma língua oficial deles, já que é uma língua natural 

que foi inventada pela própria comunidade de surdos. (ALMEIDA, 2003, p.9).  

 

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é utilizada por deficientes auditivos para a 

comunicação entre eles e entre surdos e ouvintes. Para melhor inteirar-se dessa realidade é 

interessante que essa linguagem se faça conhecer, e que haja uma procura por ela com o 

interesse de aprendê-la. 
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Ao contrário do que se imagina ao perceber a existência desse tipo de linguagem, a 

LIBRAS não é apenas uma medida paliativa para se estabelecer algum tipo de comunicação 

com os deficientes auditivos, mas é uma língua natural como qualquer outra, com estruturas 

sintáticas, semânticas, morfológicas, etc. 

A diferença básica é que ela também utiliza a imagem para expressar-se. Para se 

aprender LIBRAS deve-se, portanto, passar por um processo de aprendizagem de uma nova 

língua, tal qual se faz quando se propõem a aprender francês, inglês, etc. 

Para à FENEIS citado por Souza (1986, p. 35): 

 

A Libras é uma língua que está em evolução principalmente pelas criações 

que os jovens surdos vêm realizando, criando gírias e formas de dizer. Vale 

ressaltar que os surdos e ouvintes apresentam uma linguagem diferente, e 

mesmo assim vivem numa única comunidade, para que isso ocorra deve haver 

um esforço mútuo de aproximação para conhecer as duas línguas, a do ouvinte 

e a do surdo. 

 

A educação de surdos é um assunto inquietante, principalmente pelas dificuldades 

encontradas e por suas limitações. Essa educação durante todo o transcurso de sua história na 

moderna sociedade industrial tem como marca significativa a disputa entre os defensores de sua 

oralização e os que defendem o uso de um sistema de representação própria, qual seja, a língua 

de sinais. 

As escolas bilíngues devem proporcionar às crianças surdas condições para 

desenvolverem a Língua Brasileira de Sinais, como sendo a primeira língua de modalidade oral 

- auditiva e gestual - visual. 

O bilinguismo é mais do que o uso de duas línguas, é uma filosofia educacional que 

implica em profundas mudanças em todo sistema educacional para surdos. O objetivo é fazer 

com que a criança surda possa ter um desenvolvimento cognitivo-linguístico equivalente ao 

verificado na criança ouvinte, podendo desenvolver uma relação harmoniosa com elas. 

Desse modo, enfoca-se uma problemática da comunicação entre dois mundos: o dos 

ouvintes e o dos surdos se busca com isso uma possível solução para integrar o surdo na 

sociedade, ou seja, mostrar o ensino da língua de sinais como sendo a primeira língua e o 

português como segunda, havendo assim uma transformação na sociedade e nas escolas por 

meio da construção de novos métodos pedagógicos que buscam trabalhar a diversidade na 

educação, desenvolvendo escolas de qualidade para todos. 

É importante frisar que são poucos os profissionais que trabalham na área da educação 

inclusiva e que dominam Libras, isso faz com que a Educação Bilíngue se torne difícil, 

desafiadora e pouco conhecida. 

Segundo Souza (1986, p. 35): 

 

A falta de um sistema linguístico compartilhado transforma o trabalho 

linguístico entre o professor e aluno em um constante recomeçar. A maioria 

dos educadores que interagem com alunos/as surdos são poucos conhecedores 

das LIBRAS, como também dos sinais que compõem esta língua.  
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O processo de inclusão tem que estar voltado para uma educação que vise o 

desenvolvimento da criança com deficiência nas escolas ou classes regulares. As escolas devem 

estar abertas às diferenças e o professor/a como educador irá contribuir para que ocorra essa 

integração entre ouvintes e surdos. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa tem caráter investigativo por meio de pesquisa bibliográfica com 

levantamento qualitativo e quantitativo onde os procedimentos metodológicos utilizados para a 

realização da coleta de dados ocorreram em duas instituições escolares de grande porte, de redes 

públicas e ambas localizadas em Belém. 

A escola 1 está situada no Bairro do Marco. Quanto às modalidades de ensino, a escola 

oferece cursos de Ensino Fundamental, Educação Especial, Ensino Supletivo e Ensino Médio, 

funcionando nos períodos da manhã, tarde e noite. Apresenta 18 salas de aula, 1 sala de 

professores, 1 secretaria, 1 sala de arquivo, 1 sala de direção , 1 cantina , 1 sala de recursos, 

quadra de Educação Física, 1 biblioteca e 1 laboratório. Conta com 2.216 alunos e 64 

professores com formação superior, sendo 10 com especialização e 3 com mestrado. A equipe 

técnica dessa escola é composta por uma diretora, uma vice-diretora e três supervisores. 

Enquanto que a escola 2 fica situada no Bairro de São Brás e tem como órgão 

mantenedor, a Secretaria do Estado da Educação (SEDUC). As suas modalidades de ensino 

são: Ensino Fundamental, Ensino Médio e também modalidades itinerantes, ou seja, trabalha-

se nessa modalidade professores especializados que se deslocam para as escolas regulares com 

o objetivo de apoiar os educandos surdos. Seu espaço físico é o mesmo da escola 1, contando 

com 2.534 alunos, 120 professores e seu corpo administrativo é composto por uma diretora, 

uma orientadora e duas supervisoras. 

A fonte originária da pesquisa foram os professores que se fizeram presente mediante 

a utilização do questionário que continha perguntas claras e objetivas. Foram selecionados dois 

professores por instituição. 

Os questionários aplicados contém 10 perguntas abertas com o objetivo de conhecer o 

cotidiano dos professores. São perguntas diretas e todas estão relacionadas à inclusão e 

integração do aluno surdo. O objetivo dos questionários é o de identificar por meio de respostas 

diretas como as essas escolas trabalham com os alunos com deficiência auditiva, e através dos 

resultados buscarem respostas à pergunta: se as escolas estão integrando ou incluindo os alunos 

e qual nomenclatura é a mais adequada a essa prática. Enfim, saber se esses alunos estão 

realmente inseridos no contexto escolar como um todo. 

O procedimento para entrega e recolhimento dos questionários ocorreu nos meses de 

agosto e setembro período escolhido para a conclusão da pesquisa de campo, no mês de agosto 

se conheceu o espaço físico da escola 1, onde o acesso à estrutura da escola deu-se como um 

todo, foram feitas algumas observações dentro das salas de aula, na qual se presenciou diversos 

momentos dos alunos com o professor, essas observações foram importantes para associação 

teoria e prática. 

O mesmo procedimento se deu na escola 2, sendo a pesquisa de campo realizada no 

mês de setembro. 

Vale ressaltar que as duas escolas têm em comum sala de recursos voltadas 

exclusivamente aos alunos surdos, sendo que suas finalidades são distintas. 
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Na escola 1 a sala de recursos funciona em horário inverso, ou seja em período 

contrário ao do ensino comum, essa sala é organizada contendo materiais adequados aos alunos 

surdos. Compondo-se de uma professora para trabalhar com aproximadamente 9 alunos em 

sala, percebeu-se que a mesma não tem capacitação em Libras e procura trabalhar com eles 

através da oralização. 

Enquanto que na escola 2 a sala de recursos atende aos alunos surdos incluídos na 

escola, os mesmos recebem apoio pedagógico dos conteúdos curriculares das disciplinas em 

que encontram "dificuldades" na aprendizagem e seu objetivo é resgatar o aprendizado desses 

alunos. Compondo-se de 5 professores, cada um atendendo 3 alunos por hora aula dando 

continuidade nos assuntos trabalhados em sala de aula. 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir das respostas dos professores de ambas as escolas cuja participação foi de 

suma importância para realização desta pesquisa, percebeu-se que: ao serem perguntados sobre 

o tempo de docência observou-se que em média os professores entrevistados têm 14 anos e 

meio. 

Sobre a interação do aluno com deficiência auditiva, com o ouvinte, os professores 

responderam que se sentem felizes no processo de inclusão por haver interação entre o surdo e 

o ouvinte, isso faz com que ocorra uma socialização, onde ambos participam e aprendem a 

conviver uns com os outros. Apenas um professor não respondeu a esta questão. 

Quanto ao processo de integração do aluno surdo na sala de aula houve um consenso 

entre todos os professores de que é possível realizá-lo sendo que o aluno precisará de apoio 

especializado por parte dos educadores e a escola deverá adaptar todos os seus segmentos a fim 

de efetivar o processo ensino-aprendizado. 

Apesar de considerarem ser possível a integração, observou-se que os professores não 

têm a definição correta do que é integrar ou incluir não sabendo fazer a diferenciação entre as 

nomenclaturas, inclusive trocando seus significados. Um dos professores até recorreu ao uso de 

um dicionário para buscar esta informação. 

Também foi perguntado aos professores, qual a importância de integrar os alunos 

surdos nas escolas regulares? A maioria deles considera importante a integração desses alunos 

porque ajuda a promover a socialização com os ouvintes e estimular sua autoestima. Um 

professor limitou-se a responder e apenas informou que a nomenclatura correta “é incluir e que 

não se utiliza mais o termo integrar”. Vale ressaltar que o mesmo professor não respondeu a 

essa questão. 

Em ambas as escolas originárias da pesquisa, todos os professores afirmaram existir 

um projeto social que trabalhe com as crianças com deficiência. Segundo estes, os projetos são 

desenvolvidos por profissionais capacitados como: psicólogos e professores especializados, 

quanto à participação dos pais nestes projetos, na escola 1 os professores afirmam que os pais 

são os maiores estimuladores, participando de forma ativa. 

Enquanto que na escola 2 houve uma contradição entre as respostas dos professores, 

um afirma que os pais são alheios a estes projetos e outro professor diz que os mesmos 
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participam. Diante das respostas, percebeu-se que os pais e nem os professores desconhecem 

os projetos desenvolvidos pela escola. 

Quando perguntado aos professores sobre suas capacitações, apenas dois deles 

disseram ter recebido treinamento da SEDUC, através da realização de projetos, palestras e 

semanas pedagógicas. Somente um professor respondeu que não está capacitado devido à falta 

de tempo e interesse. Outro professor não respondeu, apenas informou que são capacitados 

somente os professores que trabalham na sala de recursos. 

Sobre suas frequências de participação diante desses cursos de capacitação, os 

professores afirmaram que a escola promove esses cursos de seis em seis meses, ou uma vez ao 

ano. Um professor não respondeu a esta questão e apenas um afirma que a escola procura 

capacitar os professores oferecendo para eles cursos como a LIBRAS, mas os mesmos não 

participam ou por falta de vontade ou de tempo mesmo. Percebeu-se que os professores não 

reconhecem a importância desses cursos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Atualmente a inclusão de alunos com deficiência, vem sendo discutida na sociedade e 

acaba ganhando ênfase no espaço escolar onde se encontra uma grande massa de alunos com 

deficiência que têm necessidades educacionais especiais. 

Para que aconteça o ensino e a aprendizagem dos alunos surdos é necessário que as 

instituições ofereçam a eles uma Organização Pedagógica eficiente, que contenha espaços 

adequados e recursos que facilitem sua aprendizagem. 

Infelizmente esta realidade não é vivenciada nas escolas, devido à falta de interesse e 

dificuldades encontradas pelos professores e pelas instituições de ensino, vale ressaltar que os 

facilitadores que trabalham com alunos surdos, devem ser capacitados para atender às 

exigências básicas do ensino, pautado no respeito às diferenças. 

Ao observar as instituições pesquisadas, concluiu-se que ainda existem professores/as 

"acomodados", que não são capacitados em Libras. Essa falta de capacitação dificulta o 

processo educacional do aluno surdo.  

Porém, apesar de todas as dificuldades encontradas para finalização desta pesquisa, 

nada é mais gratificante que reconhecer e valorizar as diferenças trabalhadas entre o aluno surdo 

e o aluno ouvinte, para assim alcançar o processo de inclusão. 

Desse modo, o conhecimento adquirido através das pesquisas, foram fundamentais 

para o processo de ensino e aprendizagem, ao conhecer o "mundo" dos alunos surdos, percebeu-

se que ainda há muito que aprender com eles, principalmente a respeitar seu espaço, suas 

potencialidades e seus limites. 

A utilização dos questionários na pesquisa fez perceber que as respostas dadas pelos 

professores/as não foram compatíveis ao que se observou, ou seja, a teoria e prática são 

fundamentais, mas a prática deixa a desejar. Infelizmente depara-se com uma educação que só 

é bonita apenas no papel. 

Para que haja mudança é necessário conscientizar os profissionais da educação para 

uma Organização Pedagógica em cada instituição, com objetivo de tentar superar os modelos 

educacionais visando neles um ensino democrático adaptado ao currículo disciplinar. 
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Finalmente, afirma-se que a escola comum é um lugar de formação de todos os 

cidadãos dentre as quais se incluem não somente os alunos surdos, mas alunos/alunas com 

necessidades educacionais especiais como um todo. 

É dever de todo profissional (facilitadores), garantir a esses alunos(as), o que a 

Constituição Brasileira prescreve a todos os brasileiros, indistintamente: o direito a uma 

educação de qualidade, sem qualquer preconceito, para promover assim uma inclusão social 

que ajude a construir um país mais justo. 

Salientando ainda que este trabalho não pretende esgotar o assunto, sendo, portanto, 

possível de alterações para que haja melhor adequação dos alunos surdos nas escolas regulares. 
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RESUMO 

Com a fusão das neurociências, da psicologia e da pedagogia originou-se uma nova ciência transdisciplinar, a 

Neuropsicopedagogia, cujo objetivo é compreender as funções cerebrais para o processo de aprendizagem, com 

intuito na reabilitação e prevenção dos eventuais problemas detectados nos indivíduos. Assim, esse artigo objetiva 

analisar e discutir o papel da neuropsicopedagogia no processo de ensino e aprendizagem na Educação Básica, 

com uma proposta de implementação desse profissional em todas as escolas do país, como ferramenta para a 

inclusão e sucesso escolar. A partir do exame do referencial bibliográfico, constatou-se que o fracasso escolar está 

agregado a  inúmeros fatores, como: biológico, social, histórico e econômico, o qual influencia diretamente na 

aprendizagem dos alunos, principalmente daqueles reincidentes com históricos de insucesso escolar. Como 

método, recorreu-se a revisão bibliográfica. Para dar ênfase a essa pesquisa, Almeida (2012), Beauclair (2014), 

Consenza e Guerra (2011), Tabaquim (2003), Mantovanini (2001) e Patto (1999), que por sua vez permeiam as 

questões da neurociência, psicologia, pedagogia e do/no/sobre o cotidiano escolar respectivamente contribuíram 

para uma maior compreensão da temática. Como resultado, ao examinar o arcabouço teórico, percebeu-se que as 

produções de estado da arte ou do conhecimento, ainda permanecem em “passos lentos”, o que marcam uma lacuna 

entre a teoria e a prática sobre a temática da neuropsicopedagogia, a falta de políticas públicas e a relação entre a 

saúde e a educação. 

Palavras-chave: Cotidiano. Escolar. Educação. Básica.  Neuropsicopedagogia. 

 

ABSTRACT 

With the combination of neurosciences, psychology and pedagogy, a new transdisciplinary science, Neuropsych 

pedagogy, was created, whose objective is to understand the brain functions for the learning process, aiming at the 

rehabilitation and prevention of possible problems detected in individuals. Thus, this article aims to analyze and 

discuss the role of neuropsychology in the process of teaching and learning in Basic Education, with a proposal to 

implement this profession in all schools in the country, as a tool for inclusion and success in school. From the 

bibliographical reference examination, it was verified that the school failure is added to numerous factors, such as: 

biological, social, historical and economic, which directly influence the students' learning, especially those who 

repeat their history of school failure. As a method, a bibliographic review was used. To emphasize this research, 

Almeida (2012), Beauclair (2014), Consenza e Guerra (2011), Tabaquim (2003), Mantovanini (2001) and Patto 

(1999), which in turn permeate the issues of neuroscience, psychology , pedagogy and of the / on / about the school 

daily respectively contributed to a greater understanding of the theme. As a result, when examining the theoretical 

framework, it was perceived that state-of-the-art productions or knowledge still remain in "slow steps", which 

mark a gap between theory and practice on the subject of neuropsychology, lack of public policies and the 

relationship between health and education. 

Keywords: Everyday. School. Basic. Education. Neuropsychology. 

 

ABSTRACTO 

Con la fusión de las neurociencias, la psicología y la pedagogía, se creó una nueva ciencia transdisciplinar, la 
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Neuropsicopedagogía, cuyo objetivo es comprender las funciones cerebrales para el proceso de aprendizaje, con 

miras a la rehabilitación y prevención de posibles problemas detectados en los individuos. Por lo tanto, este artículo 

tiene como objetivo analizar y discutir el papel de la neuropsicopedagogía en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en la Educación Básica, con una propuesta para implementar este profesional en todas las escuelas del país, como 

una herramienta para la inclusión y el éxito escolar. Del examen de la referencia bibliográfica se encontró que el 

fracaso escolar está asociado a numerosos factores, tales como: biológicos, sociales, históricos y económicos, que 

influyen directamente en el aprendizaje de los estudiantes, especialmente de aquellos que presentan fracasos 

escolares repetidos. Como método se utilizó una revisión bibliográfica. Para destacar esta investigación, Almeida 

(2012), Beauclair (2014), Consenza y Guerra (2011), Tabaquim (2003), Mantovanini (2001) y Patto (1999), que 

a su vez permean temas de neurociencia, psicología, pedagogía y de /en/sobre la vida cotidiana escolar 

respectivamente contribuyeron para una mayor comprensión del tema. Como resultado, al examinar el marco 

teórico, se percibió que el estado del arte o las producciones de conocimiento aún se mantienen en “pasos lentos”, 

lo que marca un desfase entre la teoría y la práctica en el tema de la neuropsicopedagogía, la falta de las políticas 

públicas y la relación entre salud y educación.  

Palabras clave: Vida. Escolar. Cotidiana. Educación. Básica. Neuropsicopedagogía.  

 

INTRODUÇÃO 
As particularidades entre a neurociência, a psicologia e a pedagogia vem ganhando 

espaços cada vez mais significativos no Brasil, a qual se originou em uma nova ciência 

transdisciplinar.  

Dessa forma, o Centro Nacional de Ensino Superior, criou em 2008, o primeiro curso 

de Pós-graduação em Neuropsicopedagogia no país (SBNPp, 2016), visando a compreensão 

das funções cerebrais para o processo de aprendizagem, com objetivo da reabilitação e 

prevenção dos eventuais problemas detectados em alunos de escolas no país. A partir daí, 

diversos pesquisadores como: Pedagogos, Psicopedagogos, Psicólogos, Neuropsicólogos, 

Pediatras, Psiquiatras, Fonoaudiólogos, Neurolinguistas, Terapeutas Ocupacionais, 

Fisioterapeutas e Neurocientistas, se reuniram diretamente e indiretamente para melhor 

compreensão da forma como o cérebro se processa nos processos cognitivos e emocionais dos 

indivíduos. E definiram que: 

 

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 psicocognitivos responsáveis pela 

aprendizagem e os processos psicopedagógicos responsáveis pelo ensino.  

(FONSECA, 2014, p.1). 

 

Dessa forma: 

 

A neuropsicopedagogia se caracteriza na área de conhecimento, com foco 

principalmente para os processos de ensino e aprendizagem, que se compõe 

na avaliação de indivíduos em defasagem. A saber, esses indivíduos não se 

desenvolvem fora dos contextos históricos, sociais, culturais, econômicos e 

educacionais, e o funcionamento do cérebro é justamente uma interação dos 

impulsos nervosos ao transmitir por meio das sinapses a liberação de 

substâncias químicas chamadas de neurotransmissores (RAQUEL 

ARAÚJO, 2010, p.149).  
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Para que haja o processo cognitivo do aluno no cotidiano escolar, uma ampla inter-

relação de desenvolvimento deve agregar-se aos fatores psicológicos, biológicos e culturais, 

estes por sua vez, precisam estar sintonizados para alcançar o sucesso escolar dos envolvidos 

nesse contexto. 

Com isso, o professor no século XXI, tem a difícil tarefa de educar alunos por meio 

do processo de ensino e aprendizagem metódicos e ultrapassados que remetem ao fracasso 

escolar. Contudo, é notório que a aprendizagem não é assimilada igualmente pelos mesmos 

alunos da Educação Básica, devido aos fatores genéticos construtivistas apontados por Piaget 

(ABREU, 2010) ou social interacionista discutidos por Vygotsky (LUCCI, 2006).  

É justamente no cotidiano escolar que são trabalhados a atenção, a memória, a 

linguagem, a emoção e a cognição, o que traz valiosas contribuições para se alcançar a 

educação plena, dentro e fora do ambiente escolar. 

O cérebro é o órgão principal do sistema nervoso e consequentemente o responsável 

pelo controle do corpo e do processo de aprendizagem. Assim, o estudo da neurociência por 

educadores ajuda a evitar o fracasso escolar e frustrações futuras ao longo da Educação Básica.  

A saber, a plasticidade neural é encarregada da aprendizagem do indivíduo, ativada 

pela área do córtex cerebral. Desse modo, educadores ao conhecerem o processo de 

funcionamento do cérebro, se apoderam de uma ferramenta importantíssima no processo de 

ensino e aprendizagem que remetem ao sucesso escolar tão almejado no Brasil. 

É notório que a neuropsicopedagogia tem se apresentado no contexto educacional 

como promissora ao relacionar saberes, que vão desde os mais diversos comportamentos, 

pensamentos, emoções, movimentos e principalmente a efetividade, ao fornecer melhorias na 

qualidade de vida do indivíduo. Assim, a função geradora do profissional em 

neuropsicopedagogia é buscar tratamentos efetivos para variados distúrbios, transtornos ou 

doenças, que prejudicam principalmente sonhos de alunos, pais e professores na Educação 

Básica.  

Contudo, para Herculano-Houzel (2004):  

 

Cabe ao neuropsicopedagogo avaliar as necessidades cognitivas do aluno, 

para que haja uma intervenção estimuladora e a possibilidade de entender 

como se processa o desenvolvimento de aprendizagem, com atividades 

diferenciadas, respeitando o ritmo de desenvolvimento de cada aluno no 

cotidiano escolar. 

 

Segundo Lima (2017): 

 

[...] ao longo da Educação Básica, os processos cognitivos precisam ser 

analisados em todas as concepções, não apenas com os fracassos, ao qual 

ficam impregnados em alguns indivíduos. Mas, como oportunidade dos 

envolvidos no processo de ensino e aprendizagem ao encontrar um viés, na 

busca de um ensino de qualidade e a realização dos projetos de vida dos 

alunos. 

 

Com pouco mais de dez anos de abordagem da neuropsicopedagogia no Brasil, 

observou-se que especialistas estavam preocupados em redigir pesquisas científicas.  
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Porém, ao examinar revistas especializadas, percebeu-se que as produções de estado 

da arte ou do conhecimento, ainda permaneceram em “passos lentos”, o que marca uma lacuna 

entre a teoria e a prática sobre a temática da neuropsicopedagogia. Pois, diante do exposto, 

encontrar e analisar as pesquisas no cotidiano escolar da Educação Básica não é uma tarefa 

muito fácil, justamente porque esse especialista vem buscando espaços em um viés clínico e 

institucional paralelamente. 

A partir do exame do referencial teórico, analisou-se que o fracasso escolar está 

agregado a inúmeros fatores, como: biológico, social, histórico e econômico, o qual influencia 

diretamente na aprendizagem dos alunos, principalmente daqueles reincidentes com históricos 

de insucesso escolar.  

Para dar luz a essa pesquisa bibliográfica, recorreu-se ao arcabouço teórico de 

Almeida (2012), Beauclair (2014), Consenza e Guerra (2011), Tambaquim (2003), 

Mantovanini (2001) e Patto (1999), que por sua vez permeiam as questões da neurociência, 

psicologia, pedagogia e cotidiano escolar.  

Portanto, este artigo, objetiva analisar e discutir o papel da neuropsicopedagogia no 

processo de ensino e aprendizagem na Educação Básica, com uma proposta de implementação 

desse profissional em todas as escolas do país devido à importância nesse processo 

educacional, ratificado pelas pesquisas. 

Como método, recorreu-se à revisão bibliográfica a partir de autores que examinam 

e compreendem a neuropsicopedagogia como ferramenta no processo de desenvolturas 

no/do/sobre o cotidiano escolar, em prol do sucesso escolar. 

 

A NEUROPSICOPEDAGOGIA 

Com as transformações percebidas ao longo dos anos, o campo da Neurologia, 

Psicologia e Pedagogia, áreas que estabeleceram relações com a Neurociência, 

consequentemente objetivou ao se juntarem para criar a Neuropsicopedagogia. Com isso, tem 

buscado fomentar em estudos e pesquisas em prol das funções na formação do profissional da 

área, e de indivíduos que sofrem com distúrbios neuronais.  

Numa visão mais abrangente, pode-se dizer que essa junção se tornou uma ciência 

que analisa o sistema nervoso e sua atuação no comportamento humano, tendo como principal 

enfoque, a aprendizagem por meio da práxis. Assim, procura fazer inter-relações entre os 

estudos das neurociências com os conhecimentos da Psicologia Cognitiva e da Pedagogia.  

As áreas do conhecimento que antes agiam independentes uma das outras começaram 

a fazer relações, denominado neuroeducação, promovendo desta forma a identificação, 

diagnóstico, reabilitação e prevenção frente às dificuldades e distúrbios das aprendizagens dos 

estudantes da Educação Básica. 

 

Representação de entretenimentos e jogos que promovam a motivação e 

interesse da criança a participar de forma ativa; conter elementos de 

diferenciação que possam prender a atenção da criança durante o processo; 

possibilitar a estimulação das áreas mais comprometidas da criança, 

utilizando-se das mais desenvolvidas a fim de tornar a intervenção mais 

completa possível; eliminação de fatores inibitórios que possam bloquear a 

estimulação programada (PERUZZOLO; COSTA, 2015, p.7). 
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Diante do que foi mencionado até o momento sobre a temática, é fundamental abraçar 

todas as possibilidades de avanços nas pesquisas sobre a aprendizagem, para que a educação 

na contemporaneidade se torne cada vez mais reflexiva e digna de orgulho na sociedade. Sendo 

assim, percebe-se que a neuroeducação pode trazer inúmeras contribuições a todos envolvidos 

com uma educação escolar de qualidade. 

O surgimento deste campo de conhecimento em âmbito escolar traz consigo uma 

gama de possibilidades, principalmente no que tange educação inclusiva, contudo, de fato, 

precisa ser melhorado dia após dia.  

Inúmeras ações precisam ser tomadas em relação a aprendizagem, políticas públicas, 

formação de professores e apoio psíquico, econômico e social aos familiares em prol dos 

alunos. Conforme Cosenza e Guerra (2011, p.139): 

 

As neurociências não propõem uma nova pedagogia e nem prometem 

solução para as dificuldades da aprendizagem, mas ajudam a fundamentar a 

prática pedagógica que já se realiza com sucesso e orientam ideias para 

intervenções, demonstrando que estratégias de ensino que respeitam a forma 

como o cérebro funciona tendem a ser mais eficientes. 

 

Em um primeiro momento é necessário reforçar na base da formação dos educadores, 

nos cursos de licenciaturas e manter a formação continuada, pois a relação da teoria e prática 

deverá ser capaz de trabalhar, a individualidade dos alunos, nos pontos de fragilidades e dos 

pontos positivos, e,  saber agir sobre elas.  

Para Cosenza (2011, p. 136) é de suma importância que: 

 

Os avanços das neurociências possibilitam uma abordagem mais científica 

do processo ensino-aprendizagem, fundamentada na compreensão dos 

processos cognitivos envolvidos. Devemos ser cautelosos, ainda que 

otimistas em relação às contribuições recíprocas entre neurociências e 

educação [...]. Descobertas em neurociências não autorizam sua aplicação 

direta e imediata no contexto escolar, pois é preciso lembrar que o 

conhecimento neurocientífico contribui com apenas parte do contexto em 

que ocorre a aprendizagem. Embora ele seja muito importante, é mais um 

fator em uma conjuntura cultural bem mais ampla. 

 

Extremamente ligada à neurociência, a neuropsicopedagogia busca por meio do 

funcionamento do cérebro, os recursos para a aprendizagem, considerando os métodos 

didáticos e avaliativos, uma interferência significativa nesse processo.  

 

Para compreender basicamente esse órgão, ele é dividido em três partes 

fundamentais: o hipotálamo que é um pequeno órgão que controla as funções 

de sobrevivência, como a fome, a sede, e também o impulso sexual; já o 

sistema límbico, tem a função de prover ao indivíduo as emoções; por fim, o 

córtex que controla os movimentos do corpo, a percepção dos sentidos e o 

pensamento. (BEAR; CONNORS, 2008). 
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A maior parte das transformações no cérebro ocorre logo nos primeiros anos de vida, 

e é justamente nesse período que a criança aprende os sons, coordenação motora, cores, 

sentimentos, etc. Mas, tudo depende do convívio familiar e das questões fisiológicas e 

biológicas, a qual se deve levar em consideração a faixa etária. Por isso, cabe aos pais e 

professores, estimularem as crianças nos primeiros anos de vida a pensar, estudar, comunicar, 

movimentar, memorizar e resolver situações problemas do cotidiano, ou seja, as habilidades e 

competências necessárias para a vida adulta.  

Percebe-se que muitos jovens e adultos com problemas neuropsicopedagógicos  não 

estão sendo preparados para as fases da vida, pois não foram estimulados pelos pais e 

professores, e quando se deparam com situações problemas, não conseguem resolver e 

avançar, transformando-se em jovens e adultos frustrados com a vida e com a escola. 

É de suma importância, apontar que a criança é um ser social, afetivo, psicomotor e 

perceptivo, antes mesmo de ser considerado um ser aprendiz. Sendo assim, devem-se levar em 

conta os quatros pilares da educação: o aprender a ser, conviver, fazer e conhecer (DELORS, 

2012). Visando sempre o desenvolvimento humano acima de tudo. 

Assim, esses quatros pilares educacionais, em seu conjunto, como princípio 

organizador nesse processo de construção, buscam ampliar as competências e habilidades dos 

indivíduos ao longo de sua história, algo que educadores precisam colocar em prática 

diariamente. 

 

O NEUROPSICOPEDAGOGO NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

O neuropsicopedagogo é um especialista da junção da neurociência, 

psicologia e pedagogia, que busca compreender o funcionamento do cérebro, 

além de adaptar as melhores metodologias educacionais aos indivíduos com 

sintomas cognitivos e emocionais debilitados. De antemão, esse profissional, 

deve conhecer as anomalias neurológicas para desenvolver um papel de 

acompanhamento pedagógico às pessoas que apresentem essas 

sintomatologias, sendo assim um dos elementos mais importantes para 

desenvolver e estimular novas sinapses diante do processo de ensino e 

aprendizagem (TABAQUIM, 2003). 

 

O cérebro por sua vez, tem as funções de receber, selecionar, memorizar e processar 

os elementos captados pelos sensores, a qual essa compreensão desse órgão, auxilia no 

trabalho desse profissional.  

O trabalho do neuropsicopedagogo em âmbito escolar ou fora dele é de propor 

exercícios de estímulos aos pacientes/alunos que auxiliem as atividades cerebrais. Sendo 

assim, realiza um trabalho que avalia e auxilia nos processos didático-metodológicos e na 

dinâmica institucional para um melhor processo de ensino e aprendizagem, direcionando suas 

atenções para aquelas pessoas com transtornos diversos e que necessitam de um olhar mais 

apurado em seu tempo de aprendizagem. Aliás, todo ser humano tem capacidade para 

aprender, não importando suas limitações. 

Em linhas gerais, os alunos que apresentam deficiências sensoriais, mentais, 

cognitivas ou transtornos significativos no comportamento em âmbito escolar, são amparados 
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pela Educação Inclusiva, leis que foram discutidas na Declaração de Salamanca (1994), na 

Conferência de Jomtien (1990), Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (1996), a qual ratificaram que todos, devem tem possibilidades 

de integrar-se ao ensino regular e sem restrição.  

Desse modo, a escola deve se adaptar para atender essas necessidades ao inseri-los 

em classes regulares, buscando caminhos que favoreçam a integração dos mesmos em boas 

práticas e replicabilidade posteriormente.  

Porém, no cotidiano escolar a realidade é outra, pois pais, educadores e os próprios 

colegas de sala, não estão preparados para auxiliar o incluso nas turmas regulares de ensino da 

Educação Básica. 

Contudo, percebe-se que falta de investimentos e principalmente o reconhecimento 

dessa profissão está aquém do esperado, salvo algumas instituições de ensino particulares e 

públicas da Educação Básica no país.  

 

Atualmente a escola é a única instituição de ensino capaz de ampliar as 

questões de aprendizagens e sociais dos indivíduos, mas vem recebendo 

inúmeras tarefas perdendo o foco com a relação com o saber. Assim, a escola 

e o cérebro com suas funções específicas se remetem ao desenvolvimento 

cognitivo, por isso devem estar agregados às funções do neuropsicopedagogo 

que fará a amálgama para o sucesso escolar. (AVELINO, W. F. 2020). 

 

Ao conhecer as funções neurofuncionais de alunos com determinadas limitações, o 

neuropsicopedagogo se torna primordial para o processo educacional ao empregar como 

recurso principal, entrevistas dedicadas à expressão e comportamentos em busca do 

diagnóstico educacional, sendo assim, serão capazes de desenvolver um trabalho pertinente, 

proporcionando assim, um processo eficaz na aprendizagem dos alunos da Educação Básica. 

As atribuições do neuropsicopedagogo, em conhecer os distúrbios das aprendizagens 

e posteriormente os processos da aprendizagem humana, tem a função de identificar, 

diagnosticar e encaminhar a outros especialistas por meio de pareceres e laudos. 

Distúrbios esses, que podem estar relacionados à leitura, a escrita, a matemática, a 

situação problemas, a déficits visuais, motora, transtornos emocionais ou desenvolvimento 

intelectual. Com essas observações específicas se pode endossar os recursos mediante os 

outros laudos de profissionais de saúde, a partir do quadro de sintomas existentes do aluno, e 

assim, trilhar o caminho para a solução do problema de aprendizagem dos mesmos. 

Em âmbito escolar, após o diagnóstico de outros especialistas, o profissional de 

neuropsicopedagogo atuará paralelamente com a família, com intuito de realizar um trabalho 

de intervenção pedagógica, almejando a evolução sistêmica do mesmo, respeitando sempre as 

limitações de cada indivíduo.  

 

Dentro deste novo contexto educativo de inclusão, os membros da 

comunidade escolar percebem urgentemente a necessidade de um 

profissional especialista, que venha dar suporte diariamente, nas questões 

pedagógicas e psicológicas para promover uma aprendizagem mais eficaz e 

redução dos problemas educacionais nos diversos níveis de ensino (Natália 

Kneipp Ribeiro Gonçalves, Wagner Feitosa Avelino, 2020). 
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O neuropsicopedagogo pode atuar como clínico e institucional, contudo o viés dessa 

pesquisa esteve envolto para as questões escolares, e suas contribuições se direcionaram para 

os problemas encontrados nesse espaço/tempo cotidianamente.  

Raramente, as escolas do país, possuem esse profissional que auxiliem pais, 

professores e alunos em suas labutas. Exceto, as salas de recursos, que possuem um 

especialista em Educação Especial, ou que corresponde à área de maior necessidade pela 

demanda de alunos “laudados”, ou seja, apontados por um especialista em educação especial 

quando a escola possui, normalmente trabalhando com um pequeno grupo de alunos. 

Segundo o Código de Normas Técnicas 01/2016, da Sociedade Brasileira de 

Neuropsicopedagogia, no artigo 29, as funções do neuropsicopedagogo se resume em: 

 

a) Observação, identificação e análise do ambiente escolar nas questões 

relacionadas ao desenvolvimento humano dos alunos  nas áreas motoras, 

cognitivas e comportamentais, considerando os preceitos da neurociência 

aplicada a Educação, em interface com a Pedagogia e Psicologia Cognitiva; 

b) Criação de estratégias que viabilizem o desenvolvimento do processo 

ensino e aprendizagem dos que são atendidos nos espaços coletivos; 

c) Encaminhamento de pessoas atendidas a outros profissionais quando o 

caso for de outra área de atuação/ especialização contribuir com aspectos 

específicos que influenciam na aprendizagem e no desenvolvimento 

humano. (SBNPP, 2016, p. 4). 

 

O neuropsicopedagogo necessita ter conhecimentos dos processos de aprendizagens, 

bem como as metodologias utilizadas pelos docentes em sala de aula do ensino regular, 

currículo e atividades didáticas que podem influenciar na aquisição do aprendizado, assim 

compreender, se as causas dos transtornos tem realmente origem nas questões neuronais, 

familiar ou mesmo na didática do professor regular. 

Mesmo que o especialista em neuropsicopedagogia desenvolva um papel 

significativo nos quesitos de diagnósticos e na aplicação das ferramentas pedagógicas no 

processo de ensino e aprendizagem, os problemas contemporâneos se destacam em cunhos 

socioeconômico, familiar e cultural ainda bastante incisivos para o fracasso escolar.  

Em contrapartida, defasagens de aprendizagens, incivilidades e indisciplinas que 

permeiam no cotidiano escolar, poderiam ser amenizadas se as famílias estivessem ainda mais 

presente na vida escolar dos filhos.  

 

É notório que a ausência de responsáveis, seja em âmbito escolar ou afetivo, 

expõe os filhos a viverem com sentimento de insegurança, carência, 

desvalorização e desinteresse, criando assim, traumas irreversíveis em 

muitos casos, a qual consequentemente afeta no processo da aprendizagem 

do aluno. Assim, a educação escolar é um subsídio interpretado pela a 

família, e não vice versa, como pensam alguns pais com uma inversão de 

valores, ao deixar os filhos à mercê dos professores na escola. (CHARLOT, 

B, 2003). 

 

Os educandos assimilam a aprendizagem de forma distinta, inicialmente com 
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diferentes estratégias metodológicas propostas pelos educadores.  

Seguindo pela capacidade neuronal de cada indivíduo ao que se refere a questão de 

tempo e espaço. Desse modo, os alunos necessitam de acompanhamento e atividades 

diferenciadas no cotidiano escolar. 

Uma estratégia para a aprendizagem dos alunos com limitações diversas é na 

formação das duplas produtivas nas atividades propostas, pois assim um aluno auxilia o colega 

nos exercícios. 

A saber, na Educação Básica, os poucos programas educacionais existentes voltados 

para implementação de atividades diversificadas e demais projetos de intervenção pedagógica, 

estão na capacidade de todos os envolvidos com a melhoria do ensino de qualidade. Com isso, 

na medida em que o neuropsicopedagogo se demonstra mais aplicado em suas atribuições, 

melhor se ratifica suas funções em âmbito escolar.  

Sendo assim, cada vez mais cedo diagnosticar as naturezas físicas e sensoriais dos 

alunos com necessidades intelectuais cognitivas e emocionais, melhor será as intervenções ou 

encaminhamento do especialista ao desenvolvimento intelectual na aprendizagem do aluno.  

Por fim, a compreensão dos processos motivacionais envolvidos dentro do ensino e 

aprendizagem, está ligada diretamente à liberação dos neurotransmissores, a sistemas de 

recompensa, límbico e regiões do hipocampo. 

Conforme o contexto da neuropsicopedagogia mencionado anteriormente, destaca-se 

a importância do respeito mútuo a cada indivíduo em âmbito escolar e de seus processos, ao 

considerar as condições fisiológicas, sociais, neuroanatômicas, cognitivas e emocionais. Cabe 

ao especialista, indicar o caminho a ser trilhado pelos alunos, o que remete identificar em cada 

indivíduo como seres únicos.  

Mesmo com uma dinâmica de funcionamento bastante peculiar, a aprendizagem 

ocorre como formas alternativas e mais pertinentes para a abordagem.  

Portanto, ao diagnosticar precocemente um transtorno de defasagem de 

aprendizagem, função prioritária do neuropsicopedagogo, esse processo remeterá aos 

melhores métodos de ensino a serem desenvolvidos na aquisição de informações, 

conhecimentos e intervenções nas crianças com transtornos e dificuldades do ato de aprender. 

Casemiro, Fonseca e Secco (2014): 

 

Apontam que um dos maiores desafios para implantação de profissionais de 

saúde na escola está no planejamento escolar; no conhecimento e execução 

dos programas já existentes; e na relação desses profissionais inseridos em 

âmbito escolar. Contudo, segundo os autores, uma boa estratégia é fazer 

parcerias com os responsáveis do município, estado e governo federal e logo 

após ratificar no Projeto Político Pedagógico da escola, onde se define os 

planos e metas a serem cumpridos ao longo do ano letivo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Contudo, entende-se que os problemas no processo de ensino e aprendizagem não se 

encontram apenas na didática do educador ou nas funções do cérebro da criança, mas também 

nas políticas públicas ao não manter nas instituições de ensino os mais diversos especialistas 

como: Psicopedagogos, Psicólogos, Neuropsicólogos, Pediatras, Psiquiatras, Fonoaudiólogos, 
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Neurolinguistas, Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas e Neurocientistas. Daí, não 

restando outra alternativa, o desvio de funções aos professores de sala de aula, na tentativa 

frustrada de resolver problemas que cabe a outros profissionais especialistas e aos responsáveis 

legais. 

Desse modo, no cotidiano escolar, muitos alunos com perfis que requerem atenção 

na aprendizagem, sempre foram rotulados como indisciplinados, com defasagens, ou que não 

tiveram pais presentes na educação dos filhos. Porém, com o avanço das pesquisas, esses por 

sua vez, encontram dificuldades em abstrair informações e processá-las conforme as 

habilidades e competências almejadas pelos sistemas de ensino contemporâneo. 

Haja vista que a inclusão está inserida em leis nacionais e internacionais, e deve 

permear todos os setores da sociedade para que seus direitos sejam garantidos e efetivados. 

A família e a escola por sua vez têm obrigações de iniciar esses direitos, previsto no 

Art.227, da Magna Carta. “[...] É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 

e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

[...]”. 

Portanto, faz-se necessário que todos os envolvidos no processo de ensino e 

aprendizagem na Educação Básica, estejam aptos a atingir a qualidade social, a apropriação 

do conhecimento, as habilidades e competências previstas na Base Nacional Comum 

Curricular (BRASIL, 2017), solucionar problemas individuais ou coletivos e participar da 

sociedade de forma consciente, crítica, criativa e humanitária.  

Mas, para que isso ocorra, é de suma importância, a valorização de profissionais 

especialistas em todas as escolas de Educação Básica do país, sejam elas públicas ou privadas. 

Sugere-se então, que em todas as escolas do país possuam uma equipe 

multidisciplinar, pois são nesses espaços cotidianos que ocorrem os diversos tipos de 

limitações de aprendizagens que remetem ao fracasso escolar. Assim, cada conflito que surgir 

no ambiente escolar, poderá ser intervindo por esses profissionais imediatamente, sem a 

necessidade de encaminhamento ao sistema de saúde precário que se encontra no Brasil.  

Por fim, para que se efetive o sucesso escolar na Educação Básica, todas as 

alternativas são viáveis, e o profissional de neuropsicopedagogia em âmbito escolar se faz 

necessário, não apenas em algumas poucas salas de recursos espalhadas pelo país, mas em 

todas as escolas e salas de aulas da nação.  

Além da presença desse especialista de forma obrigatória, defendem-se investimentos 

de políticas públicas em capacitação e formação continuada de educadores, que já estão 

inseridos nas salas de aulas, e nos cursos de licenciaturas como disciplina obrigatória de 

neuropsicopedagogia, que perfaz o ensino de qualidade no país, e respeito às leis nacionais e 

internacionais vigentes, e aos alunos com defasagem de aprendizagem. 
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RESUMO 

A escola apresenta-se como uma das instituições mais importantes para o indivíduo, chegando a ser comparada 

como a extensão da sua casa. É de suma importância mostrar para criança como compreender a si mesma para 

poder compreender os outros e a humanidade em geral, compreender a grande diversidade cultural em que 

vivemos, compreender que cada família tem uma estrutura diferente. Objetivo: descrever sobre as diferentes 

estruturas familiares e sua influência na produtividade em período escolar. Desenvolvimento: Na complexidade 

do cotidiano escolar e sendo este espaço voltado a receber em seu interior a diversidade que envolve o ser humano, 

devemos pensar na educação que nela deve ocorrer enquanto lugar favorável e propício a trabalhar os conflitos, a 

convivência e os valores, já que “conflito e convivência são duas realidades sociais inerentes a toda forma de vida 

em sociedade”. (JARES, 2006, p. 17). Conclusão: É imprescindível que desde cedo a criança conheça as 

particularidades do ser humano e o papel dele, na era planetária que vivemos. O sistema educacional não incorpora 

essas discussões e, pior, fragmenta a realidade, simplifica o complexo, separa o que é inseparável, ignora a 

multiplicidade e a diversidade”, é de suma importância que a escolar saiba lidar com a diversidade, pois atualmente 

vivemos em uma sociedade onde a família está estruturada totalmente diferente do antigo padrão familiar de pai, 

mãe e filhos. O que se observa é que este padrão se transformou e surgiram outras formações familiares, como 

casais vindos de outros relacionamentos, casais homossexuais, a criação pelos avós, dentre outras estruturas 

familiares. 

Palavras-chave: Família. Diversidade. Escola. 

 

ABSTRACTO 

The school presents itself as one of the most important institutions for the individual, coming to be compared to 

the extension of his home. It is important to show children how to understand themselves so they can understand 

others and humanity in general, understand the great cultural diversity in which we live, and understand that each 

family has a different structure. Objective: describes the different family structures and their influence on 

productivity during school hours. Development: In the complexity of everyday school life and since this space is 

intended to receive within it the diversity that involves the human being, we must think about the education that 

must occur in it as a favorable and favorable place to work on conflicts, coexistence and values, since that “conflict 

and coexistence are two social realities inherent to every form of life in society”. (JARES, 2006, p. 17). Conclusion: 

It is essential that from an early age the child knows the particularities of human beings and their role in the 

planetary era we live in. The educational system does not incorporate these discussions and, worse, it fragments 

reality, simplifies the complex, separates what is inseparable, ignores multiplicity and diversity", it is of paramount 

importance that the school knows how to deal with diversity, because we currently live in a society where the 

family is structured totally different from the old family pattern of father, mother and children. What is observed 

is that this pattern has changed and other family formations have emerged, such as couples from other relationships, 

homosexual couples, upbringing by grandparents, among other family structures. 

Keywords: Family. Diversity. School. 

 

ABSTRACTO 

La escuela se presenta como una de las instituciones más importantes para el individuo, llegando a compararse 

con la extensión de su hogar. Es importante enseñar a los niños a comprenderse a sí mismos para que puedan 

comprender a los demás ya la humanidad en general, comprender la gran diversidad cultural en la que vivimos, 

comprender que cada familia tiene una estructura diferente. Objetivo: describir las diferentes estructuras familiares 
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y su influencia en la productividad durante el horario escolar. Desarrollo: En la complejidad de la cotidianidad 

escolar y dado que este espacio está destinado a acoger en su interior la diversidad que envuelve al ser humano, 

debemos pensar en la educación que debe darse en él como un lugar propicio y propicio para trabajar los conflictos, 

la convivencia. y valores, ya que “el conflicto y la convivencia son dos realidades sociales inherentes a toda forma 

de vida en sociedad”. (JARES, 2006, pág. 17). Conclusión: Es fundamental que desde temprana edad el niño 

conozca las particularidades del ser humano y su papel en la era planetaria que vivimos. El sistema educativo no 

incorpora estas discusiones y, peor aún, fragmenta la realidad, simplifica lo complejo, separa lo inseparable, ignora 

la multiplicidad y la diversidad”, es de suma importancia que la escuela sepa lidiar con la diversidad, porque 

actualmente vivimos en una sociedad donde la familia se estructura de forma totalmente diferente al antiguo patrón 

familiar de padre, madre e hijos. Lo que se observa es que este patrón ha cambiado y han surgido otras formaciones 

familiares, como parejas de otras relaciones, parejas homosexuales, crianza por los abuelos, entre otras estructuras 

familiares. 

Palabras clave: Familia. Diversidad. Colégio. 

 

INTRODUÇÃO 

A escola apresenta-se como uma das instituições mais importantes para o indivíduo, 

chegando a ser comparada como a extensão da sua casa. Toda ação educativa exercida pelo 

professor requer transmitir cultura e a inserção do indivíduo na sociedade; e a escola é o ponto 

de partida para isso. A educação é vista como um dos elementos essenciais para favorecer as 

transformações sociais, fazendo recuar a pobreza, a exclusão e a submissão; democratizando a 

sociedade. 

O MEC (1989, Pg.23) nos afirma que:  

A escola é a instituição onde os cidadãos iniciam a aprendizagem daqueles valores e 

atitudes que assegurem uma convivência livre e pacífica [...], o lugar onde se convive na 

tolerância e na igualdade, contribuindo assim, mais ainda do que mediante os conhecimentos, 

para iniciar a vida social e democrática de crianças e jovens. 

A partir disso, caracterizamos que o espaço da escola é um retrato, um registro vívido 

entre espaço e tempo, onde cada um dos indivíduos desse lugar passa a ter sua existência 

marcada por sentimentos, explorando uma história de liberdade, tendo essa relação mútua, 

posto assim, o espaço resume-se em conviver, permeada pela missão de possibilitar meios que 

direcionam à construção de valores. 

Segundo Morin (2001),” um dos principais objetivos da educação é ensinar valores. E 

esses são incorporados pela criança desde muito cedo, ou seja, pelo ambiente em que a criança 

cresce, pela família.  

É de suma importância mostrar para criança como compreender a si mesma para poder 

compreender os outros e a humanidade em geral, compreender a grande diversidade cultural 

em que vivemos, compreender que cada família tem uma estrutura diferente, e que é normal 

conviver com amigos onde a estrutura familiar nem sempre é a tradicional, empregada pela 

sociedade, onde muitos lares, são constituídos por dois pais, duas mães, pelos avós ou pelos 

tios, entre outros. 

Partindo desse pressuposto Houzel (2004) explica que nas últimas décadas, com as 

modificações e interações psicossociais das novas gerações com o meio, no ocidente, a família 

passou a ter novos significados culturais e sociais, formando-se novas identidades de arranjos 

parentais. 

Dessen e Polonia (2007) descrevem que as crianças e os adolescentes contemporâneos 

estão convivendo com diferentes configurações relacionadas às famílias diferentes das 
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tradicionais, compostas pelo pai, mãe e irmãos. Conhecer e compreender as estruturas 

familiares e suas culturas passou a fazer parte fundamental da trajetória escolar. 

“O contexto escolar, dito por muitos: minha segunda família é privilegiada, porque a 

escola constitui um espaço social sensível à manifestação das diferenças, como mostram 

estudos e pesquisas de sociólogos” (PRETTO, 2015, p.71). 

Segundo Gomes (1996), a escola é um lugar privilegiado onde seus membros são atores 

do processo educativo. Com isso, entende-se que a escola é fundamental para a construção da 

cidadania, e que pode ser exercida de maneira ampla em todo o âmbito escolar, no processo 

educacional e fora dele, pois, a escola é o primeiro contato do educando com a sociedade, onde 

são construídos os valores e também os direitos e deveres. 

A escola é um lugar privilegiado, pois é primordial na trajetória do indivíduo, um lugar 

onde se desenvolve senso crítico e a democracia, onde se inicia a escolarização e a socialização, 

onde encontramos uma cultura popular passada de gerações, e assim, misturam-se com 

problemas sociais da atualidade.  

É na escola que exercerão sua liberdade de escolha, preparando-se para grandes 

decisões, será conhecedor de seus direitos, problematizando as soluções para conflitos sociais 

e valorizando a comunidade, família e escola. A escola é a ferramenta para o exercício da 

democracia, exercitando a cidadania e assim tornando-se indispensável para construção da 

mesma; a prática cidadã traz o educando como corresponsável pela vida social e ampla visão 

do mundo. 

Esta instituição é fundamental para a constituição do indivíduo de hoje numa ‘interface’ 

com a sociedade, e assim como instituição social tem de alcançar os objetivos e metas, 

empregando e reelaborando os conhecimentos a serem desenvolvidos, e diante a essas novas 

concepções pedagógicas, surge à necessidade de uma reflexão dessa metodologia de ensino. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Observando a realidade da época em que vivemos, a falta de acesso à cultura e a 

educação geram indivíduos sem o conhecimento de direitos e deveres, o que é primordial no 

seu relacionamento com a sociedade em que vive. A democratização do acesso a níveis 

educacionais, além do ensino obrigatório e a posse de um diploma de nível superior, deixa de 

ser um diferencial suficiente e as características cognitivas e afetivas são cada vez mais 

valorizadas. 

Na complexidade do cotidiano escolar e sendo este espaço voltado a receber em seu 

interior a diversidade que envolve o ser humano, devemos pensar na educação que nela deve 

ocorrer enquanto lugar favorável e propício a trabalhar os conflitos, a convivência e os valores, 

já que “conflito e convivência são duas realidades sociais inerentes a toda forma de vida em 

sociedade”. (JARES, 2006, p. 17). 

O papel fundamental da educação é fornecer o conhecimento para que o ser humano 

possa ter possibilidades e autonomia de participar efetivamente das políticas e lutas por 

igualdade de direitos, e assim, contribuir para a melhoria da qualidade das aprendizagens. 

Segundo Freire (2001), é preciso desenvolver os saberes necessários a práticas 

educativas e transformar a escola no principal lugar onde as pessoas aprendem a serem sujeitos 

de sua própria realidade e atuantes no mundo em que vivem. Sendo assim, os saberes 
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necessários à educação contemporânea baseiam-se em: o educador primeiro qualificar-se e 

tornar-se um pesquisador, promovendo assim a autonomia do educando. 

A educação da atualidade apresenta necessidades de orientadores para uma escola capaz 

de promover as competências indispensáveis ao enfrentamento dos desafios sociais, culturais e 

profissionais do mundo contemporâneo. Uma escola com novos paradigmas, mudando o jeito 

de escola como instituição, que também aprende a ensinar, neste sentido, cabe lembrar a 

responsabilidade da equipe gestora como formadora de professores. Responsabilidade dos 

docentes, entre si e com o grupo gestor, na problematização e na significação dos 

conhecimentos sobre sua prática. 

Na escola contemporânea, a atuação do professor, os conteúdos, as metodologias 

disciplinares, a aprendizagem requerida dos alunos, são aspectos indispensáveis, pois formar 

crianças e jovens para se tornarem adultos preparados para exercer suas responsabilidades no 

trabalho, no âmbito familiar e social e para atuar em uma sociedade cheia de diversidades. 

A educação básica é para a vida. A quantidade e a qualidade do conhecimento serão 

determinantes por sua relevância, e partir da vida de hoje e do futuro, além dos limites da escola, 

e pretende incentivar e promover a cidadania, portanto, os valores e atitudes precisam ser 

construídos pelo educando, como agir com respeito, solidariedade, responsabilidade, justiça, 

não violência, enfatizando a comunicação e a coletividade. 

A escola hoje já não é mais a única detentora da formação e do conhecimento, mas cabe-

lhe preparar o aluno para viver numa sociedade em que a informação é disseminada em grande 

velocidade; e os conteúdos escolares são tão decisivos que é indispensável aprender de forma 

contínua, mesmo fora da escola ou depois dela. A vida de cada um trará novas ênfases e 

necessidades que precisarão ser continuadas e supridas, preparando-se para acompanhar esse 

movimento, tornando-se o grande desafio das novas gerações. 

É uma escola em que realmente se estuda e se trabalha. Quando criticamos, ao lado de 

outros educadores, o intelectualismo de nossa escola, não pretendemos defender posição para a 

escola em que se diluíssem disciplinas de estudo e uma disciplina de estudar. Talvez nunca 

tenhamos tido em nossa história necessidade tão grande de ensinar, de estudar, de aprender mais 

do que hoje. De aprender a ler, a escrever, a contar. De estudar história, geografia. De 

compreender a situação ou as situações do país. O intelectualismo combatido é precisamente 

esse palavreado oco, vazio, sonoro, sem relação com a realidade circundante, em que nascemos, 

crescemos e de que ainda hoje, em grande parte, nos nutrimos. Temos de nos resguardar deste 

tipo de intelectualismo como também de uma posição chamada antitradicionalista que reduz o 

trabalho escolar a meras experiências disso ou daquilo e a que falta o exercício duro, pesado, 

do estudo sério, honesto, de que resulta uma disciplina intelectual. (FREIRE, 2003, p. 114). 

Para Freire, a escola e a educação precisam superar a condição alienante desta escola, 

significa que o professor deve apropriar-se de seu trabalho, não se deixar abater por certa 

categoria de intelectualismo que não passa de um palavreado (oco, vazio e sonoro). Esta 

alienação abate também sobre os alunos, que não entendem o objetivo de seu estudo. Para 

resolver esta aparente contradição, professores, alunos e o sistema educacional, busca reduzir 

(o trabalho escolar a meras experiências), abrindo mão da disciplina intelectual do trabalho 

sério e duro. 

Tal relação pode acontecer compreendendo-se como a teoria que se aplica em contextos 

reais, desafios de agora na educação, adequando-se tecnologicamente num domínio de 
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conteúdo metodológico definido; (planejamento e preparação profissional); tempo para os 

profissionais pesquisarem e estudarem. Pois, o professor deve ser um pesquisador. Com avanço 

tecnológico provê a sociedade contemporânea de novos produtos, agilidade e intensidade de 

produção, maior volume de informações, novos espaços e necessidades de conhecimentos e 

novos meios, trazendo mudanças radicais no papel do professor que já não é mais o detentor do 

saber, e os alunos, que dia após dia, adquirem novos saberes extraescolares. 

Para Morin, “revela a importância do biológico na defesa do conceito de indivíduo [...], 

opera a distinção molecular entre o eu e o não eu, rejeita ou destrói o que se reconhece como 

não eu e protege e defende o eu” (Morin, 1987, p. 33). Por tanto instruir o espírito para viver, 

enfrentar as dificuldades do mundo novo e desconhecido. 

Para ele, os professores polivalentes da escola primária são os ideais para tratar desses 

assuntos. Por não serem especialistas, têm uma visão mais ampla dos saberes. Eles podem partir 

da problemática do estudante e fazer um programa de ensino cheio de questões que partissem 

do ser humano. O polivalente pode mostrar aos pequenos como se produz a cultura da televisão 

e do videogame na qual eles estão imersos desde muito cedo, e o ensino os jovens devem 

dedicar-se à aprendizagem do diálogo entre as culturas humanísticas e científicas. É o momento 

ideal para o aluno conhecer a história de sua nação, situar-se no futuro de seu continente e da 

humanidade. 

O novo educador tem como um dos seus compromissos em sala de aula construir 

competências e desenvolvê-las no educando; competência social, pessoal e tecnológica, criando 

condições que despertem consciência e a capacidade de pensar, colocando os alunos à frente 

dos desafios a serem enfrentados em suas vidas. Um ser pronto para decidir, individual ou 

coletivamente. 

Faz-se necessário um professor sensível, que estimule e motive os alunos para serem 

autônomos e participativos, que não tenham medo de perguntar e tenham capacidade de lidar 

com o sucesso e frustrações, para tornarem-se indivíduos críticos e politizados. As tecnologias 

são realidades vitais para o desenvolvimento humano, mas cabe ao educador proporcionar um 

aprendizado de investigação e pesquisa, sendo o aluno responsável e agente de sua história. 

Ajudar o educando a entender a realidade em que vive e incentivar a mudança que tanto deseja, 

social, econômica e política; para assim, buscar soluções dos problemas da atualidade 

democraticamente. 

Não se deve camuflar a diversidade, e sim respeitar a unidade da espécie humana, não 

só o biológico, mas a diversidade marcada por traços culturais e sociais. O mundo 

contemporâneo apresenta mudanças que afetam todos os setores da sociedade, inclusive o 

educacional. Estas mudanças, irreversíveis, estão relacionadas ao desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação que instituem diferentes concepções de tempo e de 

espaço, e possibilitam ao professor do século XXI, em primeiro lugar, adquirir fluência 

tecnológica vinculada à reflexão, e ao uso de ferramentas digitais, para se tornarem 

profissionais que o mundo globalizado está a exigir. 

Não cabe mais ao papel do educador apenas ensinar, mas levar os alunos ao reino da 

contemplação do saber. Aprimorar o educando como pessoa humana, que vai trabalhar e 

relacionar-se com pessoas em um mundo tecnológico. Um mundo povoado de corações, dores, 

incertezas, medos e inquietações. A escola não pode mais limitar-se a educar pelo 
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conhecimento, e o docente pela quantidade de informação, pois nada vale um conhecimento 

bem ministrado em sala de aula, se fora o educando não tem consciência social e cultural. 

Preparar o educando para o exercício da cidadania é um desafio enfrentado diariamente. 

Isso se inicia quando o mesmo é registrado no cartório pelos seus responsáveis. A educação 

começa na infância, e se estende a universidade, e ao longo da vida. A construção de uma escola 

democrática, por professores que queiram fazer a diferença na vida dos alunos, é necessária, e 

exige participação efetiva no planejamento escolar para que o mesmo torne-se referência na 

vida de ambos. 

Qualificando o educando para progredir no mundo do trabalho, o docente mostra que 

ele pode ter sucesso, ampliando sua visão do mundo profissional, dando-lhe acesso para a 

comunicação e acervo do conhecimento, para que o mesmo tenha uma boa comunicação social, 

sabendo expressar-se. 

A colaboração da família no processo de aprendizagem e socialização, o fortalecimento 

da tolerância recíproca, define-se como um dos mais importantes princípios de quem ensina e 

trabalha com a educação. A tolerância começa na aceitação sem reserva das diferenças 

humanas, e assim zela pela aprendizagem do aluno, o que adianta ter o conhecimento e não 

detém o saber, de forma autônoma e crítica aplicar as informações. O professor do século XXI 

não é mais pedestal, dono da verdade, representante de todos os saberes, capaz de dar resposta 

de tudo, ele se articula com a família em busca de qualidade para contornar situações 

desafiadoras de sala de aula. 

É de suma importância participar ativamente da proposta pedagógica, que não deve ser 

somente da escola fechada, e sim participativa, para se definir de forma clara os grandes 

objetivos na vida de seus alunos em âmbito escolar. Nesse cenário do século XXI deve ter-se a 

preocupação de reeducar-se de forma contínua. O novo professor desenvolve competências e 

habilidades, fazendo seus alunos compreenderem o aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver junto e aprender a ser. 

A educação constitui-se em um ato coletivo, solidário, uma troca de experiências, em 

que cada envolvido discute suas ideias e concepções. A dialogicidade constitui-se no princípio 

fundamental da relação entre educador e educando.O que importa é que os professores e os 

alunos se assumam epistemologicamente curiosos (FREIRE, 1998, p. 96). 

Professor e aluno vivem anos juntos, dentro de uma sala de aula, assim o diálogo torna-

se indispensável. A percepção de abrir um espaço para o educando expressar-se abre portas 

para uma educação diferenciada, única e preocupada na valorização do questionamento e 

progressão acerca dos valores morais e afetivos. Desenvolver no aluno a criticidade, valores e 

cultura, apto a resolução de problemas e assim tornando-o competente para a vida em 

sociedade; este é o segredo desse novo papel de educar, assim dialogar é a ferramenta que 

muitos profissionais têm em mãos, mas muitos não conseguem definir em suas práticas e 

compartilhar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É imprescindível que desde cedo a criança conheça as particularidades do ser humano 

e o papel dele era planetária que vivemos. O sistema educacional não incorpora essas discussões 

e, pior, fragmenta a realidade, simplifica o complexo, separa o que é inseparável, ignora a 

multiplicidade e a diversidade”, mas é de suma importância que a escolar saiba lidar com a 
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diversidade, pois atualmente vivemos em uma sociedade onde a família está estruturada 

totalmente diferente do antigo padrão familiar de pai, mãe e filhos. O que se observa é que este 

padrão se transformou e surgiram outras formações familiares, como casais vindos de outros 

relacionamentos, casais homossexuais, a criação pelos avós, dentre outras estruturas familiares. 
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RESUMO 

O tema Inclusão vem sendo discutido em todo o Brasil, sob diferentes aspectos e formas, a busca pela solução 

dessa problemática tem movido diversos setores de nossa sociedade. Entretanto, ao analisar mais minuciosamente 

esse tema tão importante, podemos perceber que esse processo de inclusão de crianças com necessidades especiais 

em escolas regulares, tem como pressuposto a mobilização de toda a sociedade, existe uma “comoção” entre os 

setores envolvidos direta ou indiretamente, não levando em conta suas diferenças. Sendo assim, o docente é visto 

como um ser único e social, que tem uma história de vida. A partir desse momento, serão realizadas pesquisas para 

que se possa analisar as dificuldades no processo de inclusão escolar em escolas públicas e as situações relevantes 

que se apresentam ao decorrer do tempo. A partir das análises realizadas, deve-se observar de maneira mais 

aprofundada que os espaços são diferenciados entre um aluno normal para um aluno especial. Assim será possível 

observar na prática dos educadores, situações onde ele interage com seus alunos e demonstra controle sobre as 

situações apresentadas no âmbito escolar. É possível também constatar que, a maioria das escolas encontram-se 

desorientadas frente às perspectivas de inclusão do aluno com necessidades especiais, criando assim, um novo 

paradigma que exige uma reflexão sobre o fazer pedagógico. 

Palavras- Chave: Inclusão. Social. Estratégia. Espaço. Escolar. 

 

ABSTRACT 

The theme Inclusion has been discussed throughout Brazil, under different aspects and forms, the search for the 

solution of this problem has moved several sectors of our society. However, when analyzing this very important 

issue in more detail, we can see that this process of inclusion of children with special needs in regular schools, 

presupposes the mobilization of the whole society, there is a "commotion" between the sectors directly or indirectly 

involved, not taking into account their differences. Thus, the teacher is seen as a unique and social being, who has 

a life story. From that moment on, research will be carried out in order to analyze the difficulties in the process of 

school inclusion in public schools and the relevant situations that arise over time. From the analysis carried out, it 

should be observed in more depth that the spaces are differentiated between a normal student and a special student. 

Thus, it will be possible to observe, in the educators' practice, situations where he interacts with his students and 

demonstrates control over the situations presented in the school environment. It is also possible to verify that most 

schools are disoriented towards the perspectives of inclusion of students with special needs, thus creating a new 

paradigm that requires a reflection on pedagogical practice. 

Keywords: Social. Inclusion. Strategy. School. Space. 

 

ABSTRACTO 

El tema Inclusión ha sido discutido en todo Brasil, bajo diferentes aspectos y formas, la búsqueda de la solución 

de este problema ha movido varios sectores de nuestra sociedad. Sin embargo, al analizar con más detalle este 

tema tan importante, podemos ver que este proceso de inclusión de niños con necesidades especiales en las escuelas 

regulares, presupone la movilización de toda la sociedad, hay una “conmoción” entre los sectores directa o 

indirectamente involucrados. , sin tener en cuenta sus diferencias. Por lo tanto, el docente es visto como un ser 

único y social, que tiene una historia de vida. A partir de ese momento, se realizará una investigación con el fin de 

analizar las dificultades en el proceso de inclusión escolar en las escuelas públicas y las situaciones relevantes que 
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se presenten en el tiempo. De los análisis realizados, se debe observar con mayor profundidad que los espacios se 

diferencian entre un alumno normal y un alumno especial. Así, será posible observar en la práctica del educador, 

situaciones donde interactúa con sus alumnos y demuestra control sobre las situaciones que se le presentan en el 

ambiente escolar. También es posible verificar que la mayoría de las escuelas están desorientadas hacia las 

perspectivas de inclusión de estudiantes con necesidades especiales, creando así un nuevo paradigma que requiere 

una reflexión sobre la práctica pedagógica. 

Palabras clave: Inclusión. Social. Estrategia. Espacio. Escolar. 

 

INTRODUÇÃO  

O presente artigo pretende ampliar a discussão sobre esse tão grande desafio que é a 

inclusão das pessoas com necessidades especiais não somente na escola, mas inseri-lo com 

dignidade e autonomia na sociedade, respeitando suas limitações; outro fator preponderante 

dessa discussão é que elevará o conhecimento das situações vividas por pessoas com 

necessidades especiais, levando-nos a uma reflexão sobre essa problemática.  

A educação especial pode ser definida como uma educação voltada para os portadores 

de deficiências como: auditivas, visuais, intelectual, física, sensorial, surdo, cegueira, e as 

múltiplas deficiências. Apresentando esse conhecimento, podemos refletir que uma educação 

para todos se faz através de um crescimento no conhecimento, ou seja, devemos ampliar o 

conhecimento de todos da sociedade sobre as múltiplas deficiências existentes e como agir 

diante delas, não apenas no âmbito escolar, mas em toda a sociedade. Por isso, faz-se necessário 

que tenhamos escolas estruturadas para receberem esses alunos, profissionais capacitados e 

principalmente uma população consciente do assunto abordado. Para que esses alunos tenham 

um desenvolvimento educacional satisfatório, precisamos enxergar a educação especial, como 

uma educação que faz parte de um todo e não de uma estratégia isolada da escola. 

Não podemos esquecer que a inclusão tem como objetivos englobar: atender aos 

alunos com necessidades especiais na vizinhança de sua residência; oferecer suporte técnico 

apropriado para que nossos educadores sintam-se seguros nesse contato com essas crianças que 

necessitam de um cuidado maior; melhorar a estrutura física das escolas, propiciando um acesso 

digno para esses alunos às classes regulares; destacando algo muito importante no processo de 

aprendizagem, que é: crianças aprendem juntas, embora que tenham particularidades e 

limitações diferentes, mas com professores preparados orientando-os a tirar o maior proveito 

desse contato com crianças ditas “normais” teremos um grande avanço na aprendizagem dessas 

crianças. 

 

UMA RÁPIDA VISÃO SOBRE O PROCESSO DE INCLUSÃO  

Para que tenhamos uma compreensão melhor do assunto, quanto aos direitos dos 

alunos com necessidades educativas especiais, observa-se que mediante a justiça, na LDB n.º 

9394/96 (BRASIL, 1996) que no seu capítulo V define educação especial como modalidade de 

educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para alunos com 

necessidades especiais.  

Além disso, deve-se observar que é de extrema importância a capacitação dos 

professores, já que existe uma responsabilidade enorme atribuída a esses profissionais. Esta 

capacitação teria que abordar questões voltadas tanto para o melhor convívio e entendimento 

com estes alunos com necessidades educacionais especiais quanto aos seus processos de 

aprendizagem e necessidades adaptativas. Sabemos que só essa capacitação do professor não é 

suficiente e nem irá resolver essa problemática, por isso é de extrema importância que toda a 
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escola deve estar engajada para essa nova etapa, desenvolvendo um projeto político pedagógico 

que envolva estes alunos especiais, tendo instrumental didático, esclarecimento sobre as 

necessidades educacionais especiais do aluno, entre muitas outras coisas.  

Temos que conscientizar toda comunidade escolar que cada aluno numa sala de aula 

tem suas próprias características, valores e informações que o tornam únicos e especiais; por 

isso que o desafio da escola hoje é trabalhar com essas diversidades na tentativa de construir 

um novo conceito do processo ensino-aprendizagem de modo que sejam incluídos neste 

processo todos que dele, por direito, são sujeitos.  

A inclusão nas escolas públicas gera muitas discussões e controvérsias, comum é todo 

esse processo. No entanto, deve-se entender como é a Educação Inclusiva na sua totalidade, 

para não torná-la excludente.  

 

A escola brasileira é marcada pelo fracasso e pela evasão de uma parte 

significativa de seus alunos, marginalizados pelo insucesso, por privações 

constantes e pela baixa autoestima resultante da exclusão escolar e da social – 

alunos que são vítimas de seus pais, de seus professores e, sobretudo, das 

condições de pobreza em que vivem, em todos os seus sentidos. (MANTOAN, 

2005, p. 27).  

 

De acordo com o texto citado, pode-se observar que o fracasso educacional e sobretudo 

nos aspectos da inclusão escolar, a família, a escola e o nível social proporciona o preconceito 

ou a exclusão das pessoas com necessidades especiais. A partir deste contexto, apresenta-se 

uma diversidade de fatores que dificulta a inclusão escolar em pleno século não de uma 

estratégia isolada da escola em pleno século XXI. 

 

 INCLUSÃO  NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA  

Há um paradoxo entre o excesso das missões da escola, o excesso de pedidos que a 

sociedade nos faz e, em simultâneo, uma crescente fragilidade do estatuto docente. Os 

professores têm perdido prestígio, a  profissão  docente é mais frágil hoje do que era há alguns 

anos. Eis um enorme paradoxo. Como é possível a escola nos pedir tantas coisas, atribuir-nos 

tantas missões e, em simultâneo, fragilizar nosso estatuto profissional. É também um paradoxo 

a  glorificação da sociedade do conhecimento em contraste com o desprestígio com que são 

tratados os professores.  

Como se por um lado acreditássemos que tudo se resolve nas escolas e, por outro, 

pensássemos que quem está nas escolas são os profissionais  razoavelmente medíocres, que não 

precisam de grande formação, grandes condições salariais, que qualquer coisa serve para ser 

professor, por  fim há outro paradoxo entre a retórica do professor reflexivo e, em simultâneo, 

a inexistência de condições de trabalho concretas  desde condições de tempo, a matéria-prima 

mais importante da reflexão   e desenvolvimento profissional  que possam, de fato, alimentar a 

ideia do professor  reflexivo.  

São paradoxos que precisamos ultrapassar e, para isso, é importante a mobilização, o 

combate coletivo dos professores. A formação do professor é, por vezes, excessivamente 

teórica, outras vezes excessivamente metodológica, mas há um déficit de práticas, de refletir 

sobre as práticas, de trabalhar sobre as práticas, de saber como fazer. É desesperante ver certos 
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professores que têm genuinamente uma enorme vontade de fazer de outro modo e não sabem 

como. Têm o corpo e a cabeça cheios de teoria, de livros, de teses, de autores, mas não sabem 

como aquilo tudo se transforma em prática, como aquilo tudo se organiza numa prática 

coerente. Por isso, defendemos, a necessidade de uma formação centrada nas práticas e na 

análise dessas práticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com os ventos das mudanças dos anos 1990, os professores passaram a buscar no SP 

uma ação renovada, pois viam nele  um profissional que poderia orientá-los no seu  dia-a-dia, 

bem como  aquele que tinha condições de apoiá-los no seu processo de  formação,  isso 

representaria uma maneira de qualificar sua prática pedagógica. É nesse sentido que  Rangel 

(1988), aponta este profissional como um mediador de seus professores, alguém que provoca, 

desafia, incita, questiona.  

Com o intuito de compreendermos o caminho da constituição da profissão de 

professor, entrelaçando com a trajetória do SP, ressaltamos a legislação  educacional  vigente.  

A atual lei de diretrizes e bases da educação nacional brasileira (LDBEN, 9394/96) fixa, em 

relação aos profissionais da educação, diversas normas orientadoras, cuja finalidade é a 

valorização do magistério. A lei estabelece critérios de ingresso na profissão, e aponta a 

necessidade do plano de carreira nas instituições educacionais, ela também menciona as 

finalidades e os  fundamentos da formação dos profissionais da educação; os níveis e o lugar 

dessa  formação. 

A referida utiliza a expressão formação de profissionais da educação, fazendo alusão, 

em nosso entendimento, não só aos professores, como também aos demais profissionais da 

educação, que atuam no contexto escolar. Dentre eles, ressaltamos o Supervisor Pedagógico. O 

texto menciona ainda a necessidade de que seja assegurado ao profissional da educação o 

aperfeiçoamento contínuo, inclusive com licenciamento periódico remunerado, além de piso 

salarial profissional, progressão funcional baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do 

desempenho,  e  um período reservado a estudos, planejamentos e avaliação,  incluídos na carga 

horária de trabalho, assim como a oferta de condições adequadas de trabalho.  

Quanto à função do supervisor, a lei afirma serem consideradas funções de magistério 

aquelas  exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades 

educativas, quando exercidas em estabelecimentos de educação básica em seus diversos níveis 

e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as 

de coordenação e assessoramento pedagógico. O plano nacional de educação brasileiro 

(BRASIL, 2001) identifica na formação continuada dos professores um dos pré-requisitos 

essenciais e estratégicos para a valorização do magistério e melhoria da qualidade da educação: 

é fundamental manter na rede de ensino e com perspectivas  de aperfeiçoamento constante os 

bons profissionais do magistério. 

O Sistema Nacional de Formação Continuada de Professores (BRASIL, 2003, p.25) 

reconhece que“ uma política nacional de valorização, formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação precisa ser implementada urgentemente.” Assim, todo o aparato legal 

específico da área da educação reconhece as diversas dimensões dessa atividade e, 

coerentemente, delega responsabilidades e estabelece espaço e tempo na rotina escolar para este 

fim.  
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RESUMO 

Este trabalho remete os desafios para a formação da identidade profissional de docentes da educação básica de 

escolas públicas, ou seja, busca esclarecer a necessidade do professor saber quem ele é, o que deve fazer na sala 

de aula e o porquê de suas escolhas dentro e fora da sala de aula, visando melhores resultados no ensino e 

consequentemente na aprendizagem.  Tem como objetivo a escolha de métodos e ferramentas que possam 

contribuir para o cotidiano das práticas pedagógicas dentro da realidade de cada instituição pública e seu público 

alvo inovando as metodologias de ensino para a formação e aprendizagem de crianças, adolescentes e jovens 

críticos e responsáveis inseridos na educação básica principalmente nesse momento onde todos vem atravessando 

um sistema de ensino remoto e/ou híbrido com desafios ligados a vários fatores que vão do acesso à internet a falta 

dela, problemas sociais, dentre outras problemáticas que atrapalham o desenvolvimento educacional dos discentes, 

portanto um momento histórico na educação ocasionado pela pandemia do novo Coronavírus SARS COV2 

dificultou e modificou a forma de ensinar e aprender, dessa forma entender o papel docente, praticar e inovar 

práticas pedagógicas são importantes e devem ser discutidas. Contudo é premente que as formações docentes 

continuadas tenham espaço para essa discussão, para as práticas com oficinas e momentos para compartilhar ideias, 

anseios, discutir e aprimorar os conhecimentos, transformando os indicadores negativos em qualidade no processo 

educacional usando ferramentas importantes no cotidiano, e docentes com perfil de excelência transformando a 

aprendizagem na educação básica.  

Palavras-chave: Formação. Continuada. Docente. Qualidade.  Ensino. 

 

ABSTRACT 

This work addresses the challenges for the formation of the professional identity of teachers of basic education in 

public schools, that is, it seeks to clarify the need for teachers to know who they are, what they should do in the 

classroom and why they make their choices within and without. outside the classroom, aiming at better results in 

teaching and consequently in learning. Its objective is to choose methods and tools that can contribute to the daily 

life of pedagogical practices within the reality of each public institution and its target audience, innovating teaching 

methodologies for the training and learning of critical and responsible children, adolescents and young people 

inserted in the basic education, especially at this moment where everyone has been going through a remote and/or 

hybrid teaching system with challenges linked to several factors ranging from internet access to lack of it, social 

problems, among other problems that hinder the educational development of students, therefore a historic moment 

in education caused by the pandemic of the new coronavirus SARS COV2 made it difficult and modified the way 

of teaching and learning, in this way understanding the teaching role, practicing and innovating pedagogical 

practices are important and must be discussed. However, it is urgent that continuing teacher training have space 

for this discussion, for practices with workshops and moments to share ideas, desires, discuss and improve 

knowledge, transforming negative indicators into quality in the educational process using important tools in 

everyday life, and teachers with a profile of excellence transforming learning in basic education. 

Keywords: Training. Continued. Teacher. Quality. Teaching. 

 

 

 

ABSTRACTO 

Este trabajo aborda los desafíos para la formación de la identidad profesional de los docentes de educación básica 

en las escuelas públicas, es decir, busca esclarecer la necesidad de que los docentes sepan quiénes son, qué deben 



 Florianópolis, Ed.8, n.01, Fevereiro/2022 - ISSN/2675-5203 
47 

hacer en el aula y por qué toman sus decisiones. elecciones dentro y fuera del aula, buscando mejores resultados 

en la enseñanza y consecuentemente en el aprendizaje. Su objetivo es elegir métodos y herramientas que puedan 

contribuir a la cotidianidad de las prácticas pedagógicas dentro de la realidad de cada institución pública y su 

público objetivo, innovando metodologías didácticas para la formación y aprendizaje de niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes críticos y responsables insertos en la educación básica, especialmente en este momento donde todos han 

venido atravesando un sistema de enseñanza a distancia y/o híbrido con desafíos vinculados a varios factores que 

van desde el acceso a internet hasta la falta de este, problemas sociales, entre otros problemas que dificultan el 

desarrollo educativo de los estudiantes , por lo tanto un momento histórico en la educación provocado por la 

pandemia del nuevo coronavirus SARS COV2 dificultó y modificó la forma de enseñar y aprender, de esta forma 

entender el rol docente, practicar e innovar prácticas pedagógicas es importante y debe ser discutido. Sin embargo, 

es urgente que la formación continua docente tenga espacios para esta discusión, para prácticas con talleres y 

momentos para compartir ideas, anhelos, discutir y mejorar conocimientos, transformando indicadores negativos 

en calidad en el proceso educativo utilizando herramientas importantes en la vida cotidiana y docente. con un perfil 

de excelencia transformando el aprendizaje en la educación básica. 

Palabras clave: Formación. Continuado. Profesor. Calidad. Enseñando. 

 

INTRODUÇÃO 

A Formação de Professores é um tema de suma importância para a construção da 

identidade profissional do professor, é um desafio da atualidade, uma vez que a profissão de 

professor é um dos ofícios mais aludidos no foco das exigências sociais. 

Como ponto de partida para a reflexão em questão é a formação inicial e continuada. 

Nesse sentido, formar professores/as é estimular o pensamento crítico reflexivo e fornecer aos 

professores/aos meios para que haja o desenvolvimento da autonomia e colaboração (NÓVOA, 

1995. P.25). 

Esta discussão é imprescindível para a formação de identidade profissional, ou seja, é 

necessário que o professor saiba quem ele é, o que deve fazer na sala de aula e o porquê de suas 

escolhas profissionais. Dessa forma acredita-se que a didática que é a técnica de estimular, 

direcionar e inovar contribui nas metodologias de ensino para a formação docente e 

consequentemente para a formação de crianças, adolescentes e jovens críticos e responsáveis 

inseridos na educação básica. 

Nesse sentido, a formação inicial e continuada de educadores são fundamentais e 

precisam ser discutidos e colocados em prática. Freire (1996, p.17) acrescenta em relação aos 

debates referentes às práticas e posicionamento escolares quando diz: 

 

É não só interessante, mas profundamente importante que os estudantes 

percebam as diferenças de compreensão dos fatos, as posições antagônicas 

entre professores na apreciação dos problemas e no equacionamento de 

soluções. Mas é fundamental que percebam o respeito e a lealdade com que 

um professor analisa e critica as posturas dos outros. (FREIRE, 1996, p.17). 

 

Portanto, o debate e a articulação entre os conhecimentos devem permear a prática 

educacional em todas as esferas do saber e precisa ser de forma coletiva, pois a educação 

depende de todos os conhecimentos que formam uma grande colcha de retalhos, obviamente 

necessários para um completo acolhimento dos discentes, o que levará a uma proximidade 

muito maior com os aspectos que constituem a educação, e que devem levar e proporcionar aos 

indivíduos a um saber aplicável e cidadão. 

Contudo a proposta de formação de professores visa principalmente colocar em prática 

conhecimentos adquiridos, por meio de oficinas e o trabalho coletivo na perspectiva da 
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construção do saber e o saber fazer, buscando inserir e levar em consideração a realidade 

vivenciada no cotidiano educacional e da própria escola referente aos recursos que a mesma 

oferece, como internet, sala de leitura, sala de informática dentre outros. 

A técnica do saber fazer do professor é o que se pretende estudar para compreender e 

talvez apontar alternativas para transformar o Processo de Formação do Professor, a partir do 

levantamento das hipóteses de que o problema pode ser o resultado de: 

●  Formação deficiente do professor, principalmente das séries iniciais e finais do 

ensino fundamental da educação básica; 

●  Prática dissociada da realidade; 

●  Falta de acompanhamento do trabalho do professor; 

●  Falta de comprometimento docente; 

●  Falta de comprometimento de outros sujeitos envolvidos responsáveis pela 

qualidade na educação (secretaria de educação, estado, município e etc.). 

●  Os anseios e desafios do processo de ensino e aprendizagem do momento 

ocasionado pela pandemia do novo Coronavírus SARS COV2. 

● Problemas de saúde mental pós-pandemia. 

 

 Para analisar as diferentes práticas docentes apresentadas no problema acima 

mencionado, considera-se necessário resgatar as concepções que os docentes apresentam sobre 

o conhecimento da educação. E essas questões remetem à formação e a identidade dos 

professores que, não são dadas, mas construídas. Portanto, a formação e a identidade dos 

professores precisam ser refletidas, criticamente, para que na pós-modernidade, ou em pleno 

século XXI, a educação consiga pelo menos levar à compreensão de que cidadania e democracia 

não dependem somente da educação. Mas, lembra-se de que uma educação crítica será 

necessária para ajudar e compreender esses fatores que nem sempre são apresentados, de modo 

claro, para a sociedade.  

 Espera-se também que com esses levantamentos de hipóteses, possa-se chegar a pontos 

que resultarão em indicadores facilitadores da construção da identidade profissional, 

pressupondo melhores resultados na formação de discentes e realizando com maior êxito o 

ensino aprendizagem na educação básica, construindo ações educacionais interdisciplinares, 

por meio de oficina pedagógica, tendo como base os eixos estruturantes que possibilite a 

formação docente.  

 Para melhores resultados dessa pesquisa é importante traçar metas coletivas para 

melhores resultados no ensino e aprendizagem, proporcionar aos professores, por meio de 

oficina pedagógica, a construção de ações coletivas e avaliar a prática pedagógica, buscando 

melhores meios de ensino enfatizando a educação inclusiva, isso sem dúvida terá consequência 

nos resultados da aprendizagem. 

 A tarefa de construção de ações deve partir dos principais responsáveis pelo processo 

educacional, como equipe gestora escolar (gestão e coordenação pedagógica), secretarias de 

educação e todos os segmentos ligados à construção do ensino de qualidade. Com isso as metas 

traçadas devem ser numa perspectiva coletiva, onde os docentes aprendam na prática novas 

metodologias, e/ou, reflitam sobre sua prática docente, realizando autoavaliação, traduzindo e 

transformando indicadores em ferramentas educacionais transformadoras de suas práticas 

pedagógicas, para um ensino eficiente e com qualidade. 



 Florianópolis, Ed.8, n.01, Fevereiro/2022 - ISSN/2675-5203 
49 

 

FERRAMENTAS EDUCACIONAIS NO COTIDIANO DAS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS 

As ferramentas educacionais estão ligadas a inovação tecnológica do ensino, e quando 

há uma breve pesquisa, irão surgir alguns nomes como filmes e vídeos consolidados e assistidos 

em canais do Youtube, redes sociais, gamificação, livros digitais, avaliação on-line, pesquisa 

em tempo real, dentre outras ferramentas que podem inovar a prática pedagógica cotidiana. 

Incluir esses tipos de ferramentas quando se tem acesso à base dessa inovação, que é a 

internet, é prático, porém existe uma disparidade, porque esse trabalho aponta desafios 

importantes relacionados à dificuldade de acesso a internet em escolas públicas, de forma 

implícita, mas está inserido.  

Outra situação é o professor se identificar como docente e querer fazer, querer praticar 

e inovar.  

Contudo são ferramentas importantes que precisam ser adotadas e inseridas no cotidiano 

das práticas docentes e por outro lado é importante inovar adaptando essas ferramentas para a 

prática, ou seja, modificando, transformando ferramentas em materiais que podem ser usados 

sem internet, como alguns programas criados para o trabalho off-line, como o trabalho com 

gamificação (figura 1), livros didáticos manuais, e-book gratuitos (figura 2) que podem ser 

baixados e trabalhados com os alunos, também pensar junto à instituição em uma forma de 

trabalho com acesso a intranet (uma internet interna e de uso exclusivo da instituição e mais 

barata). 

 

Figura 1. Graphogame Brasil. 

 

 
 

Fonte: Google. 

 

O graphogame Brasil uma vez instalado no computador, no celular ou no tablete, pode 

ser trabalhado com os alunos sem precisar de internet. 

 

Figura 2. E-book gratuito. 
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Fonte: Google. 

 

Os e-books gratuitos podem ser selecionados conforme a temática estudada e serem 

compartilhados com os alunos para uma interação e discussão acerca de cada tema estudado. 

É importante ressaltar que a ideia desse estudo é esclarecer a necessidade do professor 

saber quem ele é, o que deve fazer na sala de aula, e o porquê de suas escolhas dentro e fora da 

sala de aula, visando melhores resultados no ensino e consequentemente na aprendizagem, além 

de buscar ferramentas inovadoras que possam contribuir para o processo educacional na 

educação básica como também investir nas formações continuadas de docentes com essa 

necessidade de criar e inovar na prática docente.  

 

FORMAÇÃO DEFICIENTE DO PROFESSOR, PRINCIPALMENTE DAS SÉRIES 

INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Muitos profissionais da educação se preocupam em entrar para o mercado de 

trabalho sem ter ideia de como praticar a docência no dia a dia, com práticas 

acadêmicas deficientes longe da realidade educacional, no entanto muitos 

acabam desistindo da docência ou construindo o perfil educador ao longo do 

percurso com lacunas e deficiências que interferem diretamente na formação 

dos alunos da educação básica. Ao longo dos últimos anos, vários autores vêm 

se dedicando a analisar o perfil do professor da educação básica no Brasil 

(Fanfani, 2007; Souza; Gouveia, 2011; Gatti; Barretto, 2009; Oliveira, 2004). 

 

São análises importantes para se compreender a realidade desses profissionais e o 

quanto ela corresponde às preconcepções sobre as quais constroem as políticas educacionais. 

Conhecer quem é o professor da educação básica no Brasil é passo essencial para a compreensão 

do cenário das políticas públicas educacionais. 

É importante estudar as mudanças no perfil do professor e entender o quanto a imagem 

que se tem desse profissional corresponde à situação real da profissão. 
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PRÁTICA DISSOCIADA DA REALIDADE 

 A prática docente tem a necessidade de um levantamento prévio dos métodos e materiais 

que podem ser usados e o que é adequado para cada realidade. Por exemplo, não haverá 

resultados positivos com ferramentas tecnológicas de última geração se não houver dinâmica 

de um professor com perfil docente formador que estude a realidade do meio. 

 Os alunos, principais autores, conforme Libâneo (2011) quando reflete sobre:  

 

Pedagogia liberal onde encontramos (a tradicional, renovada progressivista, 

renovada não diretiva, tecnicista), pedagogia progressista (e libertadora, 

libertária, crítico social dos conteúdos), dessa forma cabe ao professor adotar 

concepções pedagógicas adequadas para trabalhar em prol das aprendizagens 

significativas dos educandos, e assim ter um olhar, mais aguçado acerca das 

concepções existentes. 

 

 FALTA DE ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DO PROFESSOR 

O trabalho do professor, principalmente do iniciante, é uma tarefa que não é fácil, porém 

são poucos os programas que acompanham esse processo, mesmo de suma importância para os 

mais experientes também. 

Sousa (2015, p.55) afirma que “[...] só temos no Brasil alguns programas de secretarias 

estaduais e municipais como, por exemplo, em: São Paulo, Ceará (Sobral), Espírito Santo, Mato 

Grosso do Sul e Rio de Janeiro. 

Esse programa voltado ao acompanhamento do professor sem dúvida pode melhorar o 

trabalho docente no cotidiano e facilitar o processo de o professor se reconhecer como docente 

e investir em suas ferramentas de ensino, provocando “impacto” na aprendizagem do alunado. 

Autores como Tardif (2008), Marcelo, (1999); Mariano (2006, b) vem discutindo a 

importância de prestar atenção aos professores iniciantes considerando que este momento é 

definitivo para afirmação na carreira. 

É importante ressaltar que em meio ao esforço que o professor iniciante faz para dedicar-

se de como ensinar, vive um período de intensa aprendizagem, através da qual busca a 

construção do conhecimento profissional e ainda o equilíbrio do seu desenvolvimento e dos 

discentes, dessa forma é importante o processo de acompanhamento do professor e trabalhar as 

formações continuadas dando suporte aos docentes que precisam construir sua identidade. 

PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL PÓS-PANDEMIA 

A pandemia do novo Coronavírus Sars Cov 2, após dar início aos impactos em todos os 

setores de produtividade econômica e desenvolvimento social humana mostrou que na 

educação não seria diferente, o processo educacional vem enfrentando desafios gigantescos e 

sem dúvida, a saúde mental é uma das hipóteses mais importantes a serem estudadas, é relevante 

e pode ser um agravante no processo de ensino e aprendizagem. 

Estudar meios que possam modificar a realidade e a forma de visualizar o novo e as 

transformações importantes na educação é premente, conforme Dantas (2020) a pandemia 

alterou substancialmente as relações sociais, no campo da Educação. 

Dessa forma, ainda segundo Dantas (2020) novas formas de organização pedagógica 

ganham tônus, ao tempo em que se radicaliza a precarização do trabalho docente. 
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A premência de se realizar um estudo que possa quebrar essa barreira do trabalho 

precarizado pós-pandemia deve permitir um progresso no sistema educacional e melhores 

condições de trabalho com saúde mental equilibrada, contempla-se com esse estudo a hipótese 

sobre os anseios e desafios do processo de ensino e aprendizagem do momento ocasionado pela 

pandemia do novo Coronavírus SARS COV2. 

A hipótese que discute a falta de comprometimento de outros sujeitos envolvidos 

responsáveis pela qualidade na educação (secretaria de educação, estado, município e etc.), 

também é importante levantar e buscar por meio de políticas públicas educacionais, soluções 

que possam dar o suporte necessário ao compromisso traçado em lei. 

O levantamento prévio dessas hipóteses demonstra a necessidade de estudar, pesquisar, 

discutir e mostrar resultados com indicadores que impedem de o profissional buscar meios de 

qualificação e interação com as ferramentas, sejam tecnológicas ou inovadoras, e/ou 

tradicionais que possam melhorar ou transformar suas ações pedagógicas, ou seja, buscar 

ferramentas educacionais no cotidiano das práticas pedagógicas, dentro da realidade vivenciada 

de cada sujeito e instituição de ensino da educação básica, mas, acima de tudo ter equilíbrio 

mental e educacional, reconhecer-se como docente formador e querer buscar métodos práticos 

no cotidiano docente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O trabalho coletivo é um desafio diário dentro do processo educacional, pois necessita 

de uma doação profissional, disposto a refletir e praticar mudanças metodológicas, ou seja, 

disposto a melhorar e/ou transformar sua prática docente. 

Pressupõe-se que o processo de formação continuada é um indicador de melhorias na 

prática docente, uma vez que o profissional terá a oportunidade de ser chamado a refletir sua 

prática docente e se dispor a uma autoavaliação buscando melhores resultados no seu processo 

de ensino, com isso tornando sua aula mais dinâmica, didática e impactando a aprendizagem 

do aluno. A formação continuada é uma forma de o professor se identificar como docente e 

garantir um trabalho coletivo de compartilhamento de conhecimentos e aprendizagem para uma 

formação de discentes críticos e responsáveis para a sociedade. 

É importante ressaltar que outros fatores levantados neste também influenciam nos 

resultados acerca do trabalho docente, dessa forma é importante que este estudo tenha 

relevância e possa ser um fio condutor de novas buscas e pesquisas para garantir o sucesso 

educacional de todos os envolvidos na educação básica do ensino público que visam qualidade 

de ensino e aprendizagem numa gestão que possa ser democrática e humanizada. 

 

REFERÊNCIAS 

ABREU, Nicole. 6 Ferramentas tecnológicas para uso em sala de aula. Blog Parceria, 2019. Disponível em: 

<https://www.somospar.com.br/ferramentas-tecnologicas-para-uso-em-sala-de-aula/>. Acesso em 15  de fev. 

2022. 

FANFANI, E. T. La condición docente: análisis comparado de la Argentina, Brasil, Perú y Uruguay. Buenos Aires: 

Siglo XXI, 2007. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa/Paulo Freire.  São Paulo: Paz e 

Terra, 1996 (coleção leitura). 

GATTI, B.; BARRETTO, E. S. Professores do Brasil: impasses e desafios. Brasília: UNESCO, 2009. 

LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da escola pública: a pedagogia crítica social dos conteúdos. 17 ed. 

Edições Loyola, 2011. 

https://www.somospar.com.br/ferramentas-tecnologicas-para-uso-em-sala-de-aula/


 Florianópolis, Ed.8, n.01, Fevereiro/2022 - ISSN/2675-5203 
53 

MARCELO, C. Formação de professores para uma mudança educativa. Porto: Porto Editora. 1999. 

NÓVOA, A. Formação de Professores e Profissão Docente. In: NÓVOA. A. (Org.). Os professores e sua formação. 

2ª ed. Lisboa: Dom Quixote. 1995. 

OLIVEIRA, D. A reestruturação do trabalho docente: precarização e flexibilização. Educação e Sociedade, 

Campinas, v. 25, n. 89, p. 1127-1144, set./dez. 2004. 

SOUZA, A. R.; GOUVEIA, A. Os trabalhadores docentes da educação básica no Brasil em uma leitura possível 

das políticas educacionais. Arquivos Analíticos de Políticas Educativas, v. 19, n. 35, dez. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Florianópolis, Ed.8, n.01, Fevereiro/2022 - ISSN/2675-5203 
54 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ESPAÇOS NÃO FORMAIS COMO 

ALTERNATIVAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DE CIÊNCIAS NO CENÁRIO 

ATUAL DA EDUCAÇÃO NA AMAZÔNIA 

TEACHER TRAINING: NON-FORMAL SPACES AS ALTERNATIVES FOR 

SCIENCE TEACHING AND LEARNING IN THE CURRENT EDUCATION SCENARIO 

IN THE AMAZON 

 FORMACIÓN DOCENTE: ESPACIOS NO FORMALES COMO ALTERNATIVAS 

PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EN EL ESCENARIO 

EDUCATIVO ACTUAL EN LA AMAZONIA 

 

Leliane Conceição Quadros Barata 

lelianebarata@yahoo.com.br 

 

BARATA, Leliane Conceição Quadros. Formação de professores: Espaços não formais como alternativas de 

ensino e aprendizagem de ciências no cenário atual da educação na Amazônia. Revista International 

Integralize Scientific. Ed. 08, n.1, p.56-62. fevereiro/2022, ISSN/2675-5203. 

 
RESUMO 

Este trabalho remete os desafios do processo de educação em espaços não formais, da importância da formação 

continuada buscando inovações no processo de ensino e consequentemente melhores resultados na aprendizagem. 

Tem como objetivo melhorar a prática docente de acordo com a necessidade de cada público. É importante salientar 

que a prática docente pode ser uma incógnita, no entanto, que a pandemia causada pelo novo coronavírus SARS 

COV₂ causador da doença Covid 19 que avassalou famílias e os setores econômico, educacional e da saúde, além 

de diversos outros setores, ocasionou uma parada brusca das atividades presenciais no Brasil e no mundo, 

especialmente na área educacional ela trouxe a tona uma realidade histórica das desigualdades sociais no Brasil, e 

vivenciar esse momento atual de pandemia está sendo uma experiência ímpar, dessa forma as formações no plano 

emergencial que contam principalmente com atividades remotas em espaços fora da realidade escolar contribuíram 

de forma urgente diante da situação, porque o professor mais do que nunca necessitou para ontem aprender diversas 

formas de ensino à distância e a necessidade de se apropriar de recursos tecnológicos que possam chegar de alguma 

forma aos protagonistas da educação que são os educandos, mas sem dúvida tudo isso deixou uma lacuna muito 

grande de falhas, falta de formações tecnológicas, alunos sem acesso à “internet” dentre outras dificuldades, 

realidades que estavam sufocadas e revisitaram com essa pandemia. Contudo, percebe-se que a importância de 

investigar junto aos docentes as melhores formas de ensinar ciências dentro de um espaço não formal é premente, 

portanto a ideia de um trabalho de investigação pode melhorar a prática docente direcionando para um saber fazer. 

Palavras-chave. Formação. Professores. Espaço. Educação. 

 

ABSTRACT 

This work addresses the challenges of the education process in non-formal spaces, the importance of continuing 

education seeking innovations in the teaching process and consequently better learning results. It aims to improve 

teaching practice according to the needs of each audience. It is important to point out that the teaching practice 

may be an unknown, however, that the pandemic caused by the new coronavirus SARS COV₂ that causes the 

Covid 19 disease that devastated families and the economic, educational and health sectors, in addition to several 

other sectors, caused a sudden stop of face-to-face activities in Brazil and in the world, especially in the educational 

area, it brought to light a historical reality of social inequalities in Brazil, and experiencing this current moment of 

pandemic is being a unique experience, in this way the training in the emergency plan that counts mainly with 

remote activities in spaces outside the school reality, they contributed urgently to the situation, because the teacher 

more than ever needed to learn different forms of distance learning yesterday and the need to appropriate 

technological resources that could somehow arrive to the protagonists of education who are the students, but 

without a doubt all this left a the very large gap of failures, lack of technological training, students without access 

to the “internet” among other difficulties, realities that were suffocated and revisited with this pandemic. However, 

it is clear that the importance of investigating with teachers the best ways to teach science within a non-formal 

space is urgent, so the idea of a research work can improve teaching practice by directing towards a know-how. 

Keywords. Formation. Teachers. Space. Education 
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Este trabajo aborda los desafíos del proceso educativo en espacios no formales, la importancia de la educación 

continua buscando innovaciones en el proceso de enseñanza y consecuentemente mejores resultados de 

aprendizaje. Su objetivo es mejorar la práctica docente de acuerdo con las necesidades de cada público. Es 

importante señalar que la práctica docente puede ser una incógnita, sin embargo, que la pandemia provocada por 

el nuevo coronavirus SARS COV₂ que provoca la enfermedad Covid 19 que arrasó con las familias y los sectores 

económico, educativo y de salud, además de varios otros sectores, provocó un paro repentino de las actividades 

presenciales en Brasil y en el mundo, especialmente en el área educativa, sacó a la luz una realidad histórica de 

desigualdades sociales en Brasil, y vivir este momento actual de pandemia está siendo único experiencia, de esta 

manera las capacitaciones en el plan de emergencia que cuenta principalmente con actividades a distancia en 

espacios fuera de la realidad escolar, contribuyeron con urgencia a la situación, pues el docente más que nunca 

necesitaba aprender ayer diferentes formas de educación a distancia y la necesidad de recursos tecnológicos 

apropiados que de alguna manera pudieron llegar a los protagonistas de la educación que son los estudiantes, pero 

sin duda todo esto dejó un la amplísima brecha de reprobados, falta de formación tecnológica, estudiantes sin 

acceso a “internet” entre otras dificultades, realidades que fueron asfixiadas y revisitadas con esta pandemia. Sin 

embargo, es claro que la importancia de investigar con los docentes las mejores formas de enseñar ciencias dentro 

de un espacio no formal es urgente, por lo que la idea de un trabajo de investigación puede mejorar la práctica 

docente encaminándose hacia un saber hacer. 

Palabras clave. Formación. Maestros Espacio. Educación. 

 

INTRODUÇÃO 

Estar preparado para as intervenções relacionadas à pluralidade, multiculturalidade, 

heterogeneidade é um trabalho árduo que vem da faculdade, pois a formação é um 

direcionamento para os conflitos sociais que podem estar presente no ambiente escolar. 

A universidade pode preparar o docente para o campo educacional, mas a prática 

docente pode ser uma incógnita, no entanto, que a pandemia causada pelo novo coronavírus 

SARS COV₂ responsável pela doença Covid 19 avassalou famílias e os setores econômico, 

educacional e da saúde, além de diversos outros setores, ocasionou uma parada brusca das 

atividades presenciais no Brasil e no mundo. 

Na área educacional ela trouxe à tona uma realidade histórica das desigualdades sociais 

no Brasil. Esse momento atual de pandemia está sendo uma experiência ímpar, dessa forma as 

formações no plano emergencial que contam principalmente com atividades remotas em 

espaços fora da realidade escolar contribuíram de forma urgente diante da situação. 

O professor mais do que nunca, precisou urgentemente aprender diversas formas de 

ensino à distância, a necessidade de se apropriar de recursos tecnológicos que possam chegar 

de alguma forma aos protagonistas da educação que são os educandos, mas sem dúvida tudo 

isso deixou uma lacuna muito grande de falhas, falta de formações tecnológicas, alunos sem 

acesso à “internet” dentre outras dificuldades, realidades que estavam sufocadas e revisitaram 

com essa pandemia.  

Dessa forma, houve a necessidade de investigar alternativas e categorias de espaços 

não formais para o processo de ensino e aprendizagem, partindo de um pressuposto que a 

educação no cenário atual reagiu como se houvesse ficado “órfão” e todas as problemáticas já 

existentes tornaram-se mais aparente, principalmente no que se refere às formações continuadas 

para docentes, no entanto, que diversas alternativas criadas individuais de professores foram 

destaques em redes sociais e jornais do país, mas, por iniciativa própria.  

Contudo, percebe-se que a importância de investigar junto aos docentes as melhores 

formas de ensinar ciências dentro de um espaço não formal é premente, portanto a ideia de um 

trabalho de investigação pode melhorar a prática docente direcionando para um saber fazer. O 

professor é sempre muito criativo, porém quando direcionado é mais eficiente e produtivo. 

 



 Florianópolis, Ed.8, n.01, Fevereiro/2022 - ISSN/2675-5203 
56 

DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa tem caráter investigativo através de pesquisa bibliográfica com 

levantamento qualitativo partindo dessa investigação pretende-se levantar ideias de trabalho em 

espaços não formais de forma inovadora e com qualidade.  

A vivência da atualidade no processo de educação e principalmente de formação inicial 

de docentes precisam ser revistos e criados estratégias de ensino mediante instrumentos que 

possibilitem acesso de aprendizagem e estratégias de ensino diante do que a humanidade 

enfrenta de calamidade pública e o não acesso às escolas, integração, interação e o principal 

momento de articulação docente que é o retorno das ações pedagógicas presenciais, pensar que 

forma a educação, que se acredita ser a mais prejudicada nesse sentido de retorno diante do 

momento, o que fazer? Quais estratégias e ações pedagógicas podem ser articuladas para atingir 

esse público?  

A formação inicial de docentes precisa de retornos em relação a esses questionamentos 

para seguir num caminho educacional contribuindo de forma positiva para a construção do 

perfil docente e consequentemente na formação de crianças e jovens da educação básica. 

As obras que fundamentam este trabalho partem de pesquisas que tentam consolidar 

os espaços não formais, tais como: os elementos da floresta como recurso didático para o ensino 

de ciências, de Alcântara & Fachín-Terán (2010), “O uso de espaços não formais como 

estratégia para o ensino de ciências”, de Rocha & Fachín-Terán (2010), a biodiversidade dos 

espaços não formais e o seu potencial pedagógico, de Pivelli (2006), Alfabetização Científica: 

questões e desafios para a educação, de Chassot (2010), entre outras obras de grande relevância 

na área. 

Pensando na urgência de contribuir para a formação do professor de ciências e nesses 

referenciais a proposta de uma pesquisa junto aos docentes dos anos iniciais do ensino 

fundamental da rede pública de ensino começa a “engatinhar” seguindo perspectiva crítico - 

reflexiva sistematizada para um trabalho de pesquisa, mais consistente e qualitativo visando 

contribuir para um processo de formação de professores na linha de pesquisa formação de 

professores de ciências e processo de ensino e aprendizagem em diversos contextos amazônicos 

num olhar da área de interesse do explorar alternativas de ensinar e aprender ciências em 

espaços não formais. 

Alcântara & Fachín-Terán (2010) consideram que, na prática educativa podemos 

utilizar diversos meios que estão presentes no ecossistema amazônico, como uma possibilidade 

a mais para o desenvolvimento dos conceitos relacionados ao componente curricular de 

Ciências Naturais, além de proporcionar atividades significativas e prazerosas, tanto para os 

estudantes quanto para professores, isto é, uma metodologia para ensinar e aprender ciências 

dentro de uma organização de trabalho consistente e planejado.  

Surge, dessa forma, a proposta de um caminho para o ensino através do contato com a 

diversidade do meio na busca da aprendizagem utilizando os recursos didáticos diferenciados e 

criativos. Verificamos que a educação que acontece nos espaços não formais, compartilha 

muitos saberes com a escola, muitos dos quais são construídos, a partir das teorias elaboradas 

pelas ciências da educação (ROCHA & FACHÍN-TERÁN, 2010).  

Portanto, não é um trabalho isolado, a parceria da escola com outros espaços para se 

alcançar uma educação científica precisa está em constante comunicação. 
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A prática profissional é construída por saberes teóricos e experienciais vivenciados no 

âmbito escolar, contudo o cenário atual de pandemia trouxe realidades, na prática, docente 

jamais pensada, como, por exemplo, atividades remotas e o trabalho em home Office, práticas 

que podem fazer parte do cotidiano docente, dessa forma a construção desses saberes são 

momentos importantes para a formação docente, é o que se vivencia, talvez seja a prática futura, 

não se sabe ainda, portanto trabalhar esses saberes e a prática de ensino nesse patamar contribui 

para um processo de formação docente capacitado em atuar para períodos como este de 

pandemia.  

A prática docente vivenciada no dia a dia é uma incógnita, sabe-se que a educação no 

Brasil passa por desafios enormes diante da pandemia e percebe-se que nenhuma esfera estava 

preparada e as ferramentas disponíveis como a “internet”, aplicativos, programas, acessos é um 

desafio para muitos profissionais e o número de alunos que não têm acesso os tornam excluídos 

de qualquer ação pedagógica que envolva essas ferramentas. São indicadores para além de 

pesquisa bibliográfica, acredita-se que no cenário atual num geral tenha sido os mais atingidos 

negativamente no processo de ensino e aprendizagem. Contudo, há uma grande preocupação 

por parte dos estudiosos da educação em espaços não formais, quanto ao perigo de 

escolarização desses espaços (GOUVÊA, 1993; MARANDINO, 2002, 2003; QUEIROZ, 2002; 

VIEIRA, 2005; PIVELLI, 2006). Acerca disso, Pivelli & Kawasaki (2005, p. 9), alertam: 

 

[...] é preciso ter cuidado para não se escolarizar as instituições. Acredita-se 

que o objetivo maior destes locais que expõem biodiversidade é o de despertar 

curiosidades, paixões, possibilitar situações investigadoras, gerar perguntas 

que proporcionem a sua evolução e não somente dar respostas às questões 

colocadas pelo ensino formal. 

 

A preocupação com a escolarização dos espaços não formais de fato precisa acontecer, 

mas diante do cenário atual que o planeta passa devido à pandemia percebe-se que o mundo 

mudou e as formas de ensinar e aprender também mudou e a necessidade de acompanhar e 

participar ativamente como educador nesse processo é fundamental, principalmente no que 

tange o direcionamento das formações de professores voltadas a essas mudanças objetivando 

alternativas capazes de formar alunos e alunas, cidadãos críticos e responsáveis para a sociedade 

moderna (tecnologias com uso responsável). 

Segundo Chassot (2010), hoje, o conhecimento chega às escolas de todas as maneiras 

e com as mais diferentes qualidades, tornando evidente outras posturas por parte dos 

professores. O autor afirma que é preciso mudar as posturas do ensinar e buscar alternativas 

como os espaços não formais bem planejados e tendo cuidados para não desestruturar a base de 

ensino e ser aliados às escolas tornam-se um marco de construção científica e de produção de 

conhecimento. 

A formação continuada no sentido de formar para o processo de ensino e aprendizagem 

em espaços não formais representa uma fundamental importância para o desenvolvimento e a 

contribuição da construção do perfil docente, etapa fundamental que exige do professor uma 

construção rica em saberes e a importância de se reconhecer como professor. Pimenta e 

Anastasion (2007), afirmam que “a identidade profissional se constrói pelo significado que cada 

professor, enquanto ator e autor confere à atividade docente no seu cotidiano”. 
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 Desta forma, refletir sobre a identidade docente, compreende-se como um processo 

contínuo que decorre do quadro de referência do professor, a partir do qual ele percebe, 

interpreta e atribui significado à sua atividade. Segundo Tardif (2002, p. 230), para 

compreender a natureza do ensino, “é absolutamente necessário levar em conta a subjetividade 

dos atores em atividade, isto é, a subjetividade dos próprios professores”. Delors (2001), afirma 

que, [...] “a educação ao longo de toda vida baseia-se em quatro pilares: aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver junto, aprender a ser”.  

Este desenvolvimento do ser humano, que se desenrola desde o nascimento até a 

morte, é um processo dialético que começa pelo conhecimento de si mesmo para se abrir, em 

seguida, à relação com o outro. Neste sentido, a educação é antes de tudo uma viagem interior, 

cujas etapas correspondem às da maturação contínua da personalidade.  

Goodson (1995), afirma que “passamos do professor-como-profissional ao professor-

como-pessoa, como ponto de partida para o desenvolvimento”. Esta afirmação sugere uma 

mudança de postura dos profissionais responsáveis pela elaboração de cursos de formação de 

professores. Repensar e reelaborar os procedimentos que dão consistência à formação de 

professores, visando o aprimoramento da pessoa professor antes mesmo do profissional 

professor.  

Conforme Delors (2001), “a qualidade do ensino é determinada pela formação 

contínua dos professores, mais que a sua formação inicial”. Além disso, os meios de ensino de 

qualidade podem ajudar os professores com formação deficiente a melhorar tanto a sua 

competência pedagógica como o nível dos próprios conhecimentos.  

É a formação continuada que efetiva reformas, novas tecnologias, novas metodologias. 

Desta forma Ramalho et al. (2004), afirmam “o conhecimento e a educação passam a ter um 

valor de grande importância, assim como a formação do professor torna-se um campo de sérios 

desafios”.  

A adequação da educação para os novos tempos vêm acompanhada de expectativas 

em relação à atuação dos professores no processo de formação. Para Moran (2000), “o campo 

da educação está muito pressionado por mudanças e a educação é o caminho fundamental para 

transformar a sociedade”.  

Se a educação é um dos caminhos para transformar a sociedade que passa por 

profundas mudanças, percebe-se a necessidade de formar um professor que atenda a estas 

expectativas. O momento atual está marcado por extremas e profundas mudanças em todas as 

áreas do conhecimento, muitas dessas mudanças se devem à passagem da sociedade industrial 

para a sociedade da comunicação, além disso, a introdução do computador na educação vem 

causando uma revolução na concepção de como pensar o ensino-aprendizagem.  

Para Delors (2001), “a formação inicial não basta para o resto da vida, precisa de 

atualização e aperfeiçoar conhecimentos”. A profissionalização, segundo Ramalho, Nuñez e 

Gauthier (2004), “é entendida como o desenvolvimento sistemático da profissão, fundamentada 

na prática, na mobilização e atualização de conhecimentos especializados e no aperfeiçoamento 

das competências para a atividade profissional”.  

Segundo Libâneo (1999), “Os educadores críticos estão desafiados a repensar 

objetivos e processos pedagógicos-didáticos”. Sabe-se que não se pode centrar somente nos 

professores toda a responsabilidade a respeito dos resultados educacionais.  
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É preciso entender que, a identidade docente precisa ser construída, portanto, esse 

trabalho dá uma prévia sobre os subsídios de informações do saber docente na tentativa de 

contribuir na construção da identidade profissional do professor/a pressupondo melhores 

resultados no ensino e aprendizagem de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental da 

rede pública de ensino.  

Desta forma para uma perspectiva centrada no terreno profissional argumenta-se 

também a necessidade de pensar a formação de professores a partir de uma reflexão 

fundamental sobre a profissão docente, relacionando-se a formação de professores com o 

desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento profissional e com o desenvolvimento 

organizacional.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A proposta desse trabalho pressupõe que os docentes terão acesso a um material que 

levanta a realidade de dificuldades vivenciadas durante o processo de ensino e aprendizagem 

em percursos diversos e como descobrir cenários não formais para o aprendizado não somente 

do professor como também dos alunos, não é formar por formar e sim formar para transformar 

e com instrumento investigado e consolidado pelos próprios autores, professores e professoras 

de ciências das séries iniciais do ensino fundamental da rede pública de ensino. 

Os espaços não formais devem ser investigados com mais consistência e com relatos 

reais de professores ativos, dentro dessa ideia e ser disponibilizado de forma acessível a todos 

os docentes da rede pública de ensino e que o material, seja de total apoio aos mesmos para 

conseguirem se descobrirem como protagonistas de métodos de ensino prazeroso resultando 

em satisfação e positividade no processo de aprendizagem do alunado e do próprio professor. 

Este trabalho pode ser aperfeiçoado com mais ideias, investigações e comparações, 

onde o professor tenha suporte que contribua com responsabilidade para a construção de seu 

perfil de educador. São perguntas que devem ser realizadas também, como o professor irá 

retornar pós-pandemia? Será que ele está apto emocionalmente e fisicamente para esse retorno? 

Como vão ser os novos planos? O que fazer para as intervenções e quais serão os casos para 

intervenções? É um trabalho relevante também que pode contribuir para desafios futuros na 

educação, mas sem dúvida deixa claro o quanto a formação continuada é importante para a 

construção do perfil docente e da criação de inovações compromissadas com a formação de 

métodos de ensino que resultem em impactos na aprendizagem de alunos de escolas públicas. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta uma reflexão sobre Hiperatividade: desafios do orientador educacional, a importância e os 

desafios do orientador educacional nas escolas públicas, uma vez que este é o profissional qualificado para auxiliar 

no desenvolvimento da aprendizagem, geralmente encontra em tais instituições condições de trabalho 

extremamente limitadas. Sendo assim, o que se propõe é apresentar um levantamento da hiperatividade na sala de 

aula, assim como a aprendizagem de crianças hiperativas e seus desafios, discutir a importância e necessidade de 

atuação deste profissional, contribuindo para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. Para tanto foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica. O objetivo principal da pesquisa foi enfatizar a importância da atuação do 

orientador educacional o qual pode contribuir de forma bastante significativa, proporcionar melhores condições 

de aprendizagem e oportunizar uma melhor integração entre os demais profissionais que atuam nas escolas. 

Palavras-chave: Hiperatividade. Escola. Pública. Desafios. 

 

ABSTRACT 

This work presents a reflection on Hyperactivity: challenges of the educational advisor, the importance and 

challenges of the educational advisor in public schools, since this is the qualified professional to assist in the 

development of learning, usually finds extremely limited working conditions in such institutions. Therefore, what 

is proposed is to present a survey of hyperactivity in the classroom, as well as the learning of hyperactive children 

and their challenges, to discuss the importance and necessity of this professional's performance contributing to the 

development of a quality education. For that, a bibliographic research was carried out. The main objective of the 

research was to emphasize the importance of the role of the educational advisor who can contribute in a very 

significant way, provide better learning conditions and provide a better integration between other professionals 

who work in schools. 

Keywords: Hyperactivity. Public. School. Challenges. 

 

ABSTRACTO  

Este trabajo presenta una reflexión sobre la Hiperactividad: desafíos del orientador educativo, la importancia y 

desafíos del orientador educativo en las escuelas públicas, ya que este es el profesional calificado para auxiliar en 

el desarrollo de los aprendizajes, por lo general encuentra condiciones de trabajo sumamente limitadas en este tipo 

de instituciones. Por lo tanto, lo que se propone es presentar un levantamiento de la hiperactividad en el aula, así 

como el aprendizaje de los niños hiperactivos y sus desafíos, para discutir la importancia y la necesidad de que ese 

profesional actúe contribuyendo al desarrollo de una educación de calidad. Para ello, se realizó una investigación 

bibliográfica. El objetivo principal de la investigación fue resaltar la importancia del rol del asesor educativo quien 

puede contribuir de manera muy significativa, brindar mejores condiciones de aprendizaje y propiciar una mejor 

integración entre los demás profesionales que se desempeñan en las escuelas.  

Palabras clave: Hiperactividad. Escuela. Pública. Desafíos. 

  

 

INTRODUÇÃO 
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A criança hiperativa, em sala de aula, exige uma atenção especial por parte do professor 

e nada melhor que este esteja bem preparado para saber contornar o problema, como posicionar 

este aluno em sala de aula e como proceder nas tarefas e no relacionamento, sendo um mediador 

entre o portador de TDAH e os demais alunos. Com uma didática e uma ação pedagógica 

voltada para as necessidades especiais do hiperativo integradas a um acompanhamento 

psicológico e medicamentoso, é possível contornar o problema de aprendizagem desta criança. 

Os processos de desenvolvimento e de aprendizagem das crianças hiperativas, leva os 

profissionais de educação a recorrer a várias estratégias em busca de soluções para os vários 

problemas de aprendizagem de alunos hiperativos. Durante a trajetória em sala de aula 

observou-se que existe um grande número de crianças e adolescentes que apresentam 

dificuldades de aprendizagem em função da hiperatividade e da desatenção às aulas. 

Essas crianças, muitas vezes, são encaminhadas a consultórios médicos porque em 

muitas escolas ainda não existe atendimento para elas. É importante a presença do orientador 

educacional nas instituições escolares, especialmente públicas, para acolher uma clientela de 

baixo poder aquisitivo. Sabe-se que muitos pais desconhecem a hiperatividade dos filhos e 

quando os mesmos chegam à escola demonstrando um comportamento agitado, logo são 

tratados como alunos indisciplinados, demorando assim, procurar ajuda e muitas vezes não 

aceitando um diagnóstico de hiperativo, por achar que é coisa da idade, que toda criança é 

agitada mesmo, que isso irá passar. Por isso, o diagnóstico de um especialista é importante 

porque nem sempre aquela criança agitada é hiperativa. 

A escola deve procurar observar o comportamento dessas crianças e adolescentes na 

sala de aula, pois quanto mais cedo for detectado o problema, o psicopedagogo terá maiores 

chances de acompanhar esses alunos. Existem várias estratégias que podem ser utilizadas com 

essas crianças na escola e em sala de aula.  É necessário que a escola se preocupe com o 

desempenho global dos alunos e esteja próxima dos valores da família e aberta à discussão e ao 

entendimento com esta. A abordagem deve ser individualizada.  

 

APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS HIPERATIVAS E SEUS DESAFIOS 

Conforme esclarece (BRIOSO; SARRIÁ. 1995 p.164): 

  

O conhecimento, por parte do professor é condição necessária para que 

proporcione a resposta adequada às necessidades da criança, devemos ter em 

mente suas dificuldades de concentração durante tempo prolongado, bem 

como para selecionar a informação relevante em cada problema, de forma a 

estruturar e realizar uma tarefa. 

 

Ainda nas palavras de Brioso e Sarriá (1995), devido à baixa tolerância da criança 

hiperativa com relação à frustração, deve-se dispor de uma sequenciação no grau de 

dificuldades das atividades, evitando saltar de problemas fáceis a muito difíceis, a introdução 

de auxílios externos evitarão experiências de fracasso. 

A criança hiperativa em fase de alfabetização precisa de método próprio, o colégio deve 

elaborar técnicas auxiliando o hiperativo a aprender do seu jeito. Segundo esclarece Karam 

(2006, p.08), para Antoniuk “A escola durante a alfabetização pode gerar ansiedade e 
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hiperatividade. Por isso, é importante ensinar primeiramente as letras e os sons de cada uma, ao 

invés do método global utilizado atualmente”. 

A professora deve saber identificar o problema para não rotular o aluno de mal-educado 

ou bagunceiro e para prender a atenção da criança deve trabalhar com atividades mais dinâmicas 

e interessantes, fazendo uso de recursos materiais, como por exemplo: computador, músicas, 

vídeos, filmes e principalmente, usar atividades de ensino que estimulem respostas ativas como: 

falar, mover-se, trabalhar no quadro. Muito importante também é incentivar outra tarefa 

enquanto o aluno espera; atividades estimulantes com argila, papéis ou até tomar água.  

 

A criança hiperativa precisa de cuidados diferenciados em sala de aula e para 

isso o professor deve observar algumas regras, tais como: a criança deve 

sentar-se na primeira carteira, mais próxima possível do professor; longe da 

janela e na frente dos colegas, tirar da sala objetos que possam distrair o aluno 

e intervalo entre as atividades. Não criticar a criança excessivamente, pois há 

tarefas que não será capaz de realizar e críticas só fragilizam sua auto- estima 

(SANSEVERINO. 2005, p. 52). 

 

Aos poucos, a criança hiperativa tem de perceber que não pode irritar os colegas, falar 

em hora errada e levantar-se toda hora. As tarefas de casa também merecem atenção especial, 

alerta Rohde (2003, p. 206). 

 

Uma das dificuldades enfrentadas pelo aluno com TDAH e sua família é a 

realização do dever de casa. Ao passar uma lição de casa, os professores 

devem lembrar que o tempo que um estudante com TDAH leva para fazer essa 

tarefa pode ser de três a quatro vezes maiores que seus colegas. É necessário 

fazer adequações para que a quantidade de trabalho não exceda o limite da 

possibilidade (RIEF, 1993, p. 205). 

 

Embora as diversas formas de problemas decorrentes do distúrbio do comportamento, a 

hiperatividade é considerada por seu grau de complexibilidade um dos fatores que mais 

interferem no processo ensino-aprendizagem da criança. Decorrente do despreparo dos 

educadores para lidar com crianças hiperativas, as consequências são as mais difusas e 

traumáticas para o educando. 

Nesse sentido, Barros (2002), através de suas práxis procura minimizar os impactos 

negativos que protagonizam os déficits de competências sociais por meio de jogos infantis, 

partindo da observação da incapacidade de manter por muito tempo a atenção em tarefas 

escolares. 

Atualmente há um novo projeto pedagógico referente ao Ensino Fundamental no qual 

se destaca a importância do aprender através do brincar, coisa que há tempos não se valorizava. 

Kirsch-Pasek (1991) denomina as pré-escolas não centradas e orientadas no brincar de pré-

escolas acadêmicas.  

  

Os efeitos de corromper o modo de brincar das crianças ficam mais evidentes 

quando elas ingressam na escola. É aí que a falta de habilidades pessoais, 

sociais e oriundas do brincar torna-se mais visível. Falta de respeito pelos 
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professores, intimidações, trapaças e incapacidade de concentração por longos 

períodos são hoje lugar-comum. Esse novo ambiente social é, em parte, 

atribuível à ausência de experiência lúdica no mundo real (ELKIND, 2004, p. 

53).  

  

Alguns estudos constataram a importância do brincar no mundo real para crianças em 

idade pré-escolar. Evidenciou-se que as crianças que possuem competência para brincar 

participam mais ativamente das atividades em sala de aula. 

A aprendizagem do aluno hiperativo exige muito apoio e envolvimento da família, além 

de um conjunto padronizado de exigências acadêmicas. Existem inúmeros fatores a serem 

considerados importantes quando se trabalha com alunos hiperativos, que podem influenciar na 

maneira como os alunos aprendem e os professores ensinam: flexibilidade, comprometimento 

e vontade do professor em trabalhar com o aluno num nível pessoal. Isso significa disponibilizar 

tempo, energia e esforço extra para realmente escutar os alunos, dar apoio e fazer as mudanças 

e acomodações necessárias. 

 

ATUAÇÃO DO ORIENTADOR EDUCACIONAL 

Os médicos explicam que é importante diferenciar "dificuldades em se adaptar a um 

sistema educacional" de "impossibilidade de aprendizagem". As crianças hiperativas 

apresentam inteligência e capacidade de aprendizado idêntico a de uma criança normal e são 

bastante criativas, mas é preciso lhes dar chance para se desenvolver e observar as suas 

deficiências. É fundamental que na rotina de aulas o professor deixe as regras de conduta bem 

claras e explícitas. A criança precisa saber com clareza o que é esperado dela e como ela deve 

se comportar. 

A Hiperatividade é também associada ao baixo rendimento escolar, porque os pequenos 

que sofrem desse distúrbio apresentam inúmeras dificuldades de aprendizagem relacionadas à 

atenção e à concentração. Uma criança mesmo sendo considerada inteligente é muito mal aceita 

no grupo, porque não consegue parar, levantando-se, anda pela sala de aula se distraindo e 

distraindo os outros, perturbando os colegas, impacientando seus professores, promovendo a 

indisciplina. 

 

Na idade escolar, a criança hiperativa começa a se aventurar no mundo e já 

não tem a família para agir como amortecedor. O comportamento, antes aceito 

como engraçadinho ou imaturo, já não é tolerado. Ela precisa agora aprender 

a lidar com as regras, a estrutura e os limites de uma educação organizada e 

seu temperamento simplesmente não se ajusta muito bem às expectativas da 

escola (GOLDSTEIN, 1996).  

 

Um dos fatores que mais dificultam o rendimento escolar da criança hiperativa é o 

déficit de atenção, pois todo momento na classe sua atenção é requisitada pelos colegas e 

professores. 

Se a criança hiperativa tem dificuldades de atenção, toda sua aprendizagem pode estar 

comprometida. Sua atenção é flutuante, pois qualquer ruído ou movimento a impede de 

concentrar-se no que começou a fazer. A criança não consegue memorizar bem e tudo que 

aprendeu deve ser ensinado no dia seguinte. Quanto mais o professor: "exige a atenção, mais 
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aumenta a tensão emocional e se reduz sua capacidade de prestar atenção" (BORGES, 1997, 

p.42). Patto (1991), “refere-se ao fracasso escolar, baseado na teoria do déficit e da diferença 

cultural, precisam ser revistos a partir do conhecimento dos mecanismos escolares de 

dificuldade de aprendizagem.” 

Para fins de identificação de uma criança hiperativa na escola é necessário cautela. 

Segundo afirma ROHDE (2003, p.18), “Deve-se fazer uma avaliação para indicar se um 

determinado comportamento da criança pode ser comparado com o de um grupo de crianças da 

mesma faixa etária e sexo. É o chamado enfoque normativo.”  

Nesse aspecto, a psicopedagoga Sanseverino (2005), “alerta que diante da suspeita de 

um aluno com hiperatividade o professor pode ser convidado a responder um questionário sobre 

o comportamento da criança com relação aos colegas de sala, seu ritmo de aprendizagem, entre 

outras.” 

Conforme esclarece (BRIOSO; SARRIÁ. 1995 p.164): 

 

O conhecimento, por parte do professor é condição necessária para que 

proporcione a resposta adequada às necessidades da criança, devemos ter em 

mente suas dificuldades de concentração durante tempo prolongado, bem 

como para selecionar a informação relevante em cada problema, de forma a 

estruturar e realizar uma tarefa. 

 

Ainda nas palavras de Brioso e Sarriá (1995), “devido à baixa tolerância da criança 

hiperativa com relação à frustração, deve-se dispor de um sequenciação no grau de dificuldades 

das atividades, evitando saltar de problemas fáceis a muito difíceis, a introdução de auxílios 

externos evitarão experiências de fracasso.” 

A criança hiperativa em fase de alfabetização precisa de método próprio, o colégio deve 

elaborar técnicas auxiliando o hiperativo a aprender do seu jeito.  

Segundo esclarece Karam (2006, p.08), para Antoniuk “A escola durante a alfabetização 

pode gerar ansiedade no hiperativo. Por isso, é importante ensinar primeiramente as letras e os 

sons de cada uma, ao invés do método global utilizado atualmente”. 

O professor deve saber identificar o problema para não rotular o aluno de mal-educado 

ou bagunceiro, e para prender a atenção da criança, deve trabalhar com atividades mais 

dinâmicas e interessantes, fazendo uso de recursos materiais, como por exemplo: computador, 

músicas, vídeos, filmes e principalmente usar atividades de ensino que estimulem respostas 

ativas como: falar, mover-se, trabalhar no quadro. Muito importante também é incentivar outra 

tarefa enquanto o aluno espera; atividades estimulantes com argila, papéis ou até tomar água.  

 

A criança hiperativa precisa de cuidados diferenciados em sala de aula e para 

isso o professor deve observar algumas regras, tais como: a criança deve 

sentar-se na primeira carteira, mais próxima possível do professor; longe da 

janela e na frente dos colegas, tirar da sala objetos que possam distrair o aluno 

e intervalo entre as atividades. Não criticar a criança excessivamente, pois há 

tarefas que não será capaz de realizar e críticas só fragilizam sua auto- estima 

(SANSEVERINO. 2005, p. 52). 
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Aos poucos, a criança hiperativa tem de perceber que não pode irritar os colegas, falar 

em hora errada, levantar-se toda hora. As tarefas de casa também merecem atenção especial, 

alerta Rohde (2003, p. 206). 

 

Uma das dificuldades enfrentadas pelo aluno com TDAH e sua família é a 

realização do dever de casa. Ao passar uma lição de casa, os professores 

devem lembrar que o tempo que um estudante com TDAH leva para fazer essa 

tarefa pode ser de três a quatro vezes maiores que seus colegas. É necessário 

fazer adequações para que a quantidade de trabalho não exceda o limite da 

possibilidade (RIEF, 1993, p. 205). 

 

Embora as diversas formas de problemas decorrentes do distúrbio do comportamento, a 

hiperatividade é considerada por seu grau de complexibilidade um dos fatores que mais 

interferem no processo ensino-aprendizagem da criança. Decorrente do despreparo dos 

educadores para lidar com crianças hiperativas, as consequências são as mais difusas e 

traumáticas para o educando. 

Nesse sentido, Barros (2002), “através de suas práxis procura minimizar os impactos 

negativos que protagonizam os défices de competências sociais por meio de jogos infantis, 

partindo da observação da incapacidade de manter por muito tempo a atenção em tarefas 

escolares.” 

Atualmente há um novo projeto pedagógico referente ao Ensino Fundamental no qual 

se destaca a importância do aprender através do brincar, coisa que há tempos não se valorizava. 

Hirsch- Pasek (1991), “denomina as pré-escolas não centradas e orientadas no brincar 

de pré-escolas acadêmicas.”  

 

Os efeitos de corromper o modo de brincar das crianças ficam mais evidentes 

quando elas ingressam na escola. É aí que a falta de habilidades pessoais, 

sociais e oriundas do brincar torna-se mais visível. Falta de respeito pelos 

professores, intimidações, trapaças e incapacidade de concentração por longos 

períodos são hoje lugar-comum. Esse novo ambiente social é, em parte, 

atribuível à ausência de experiência lúdica no mundo real (ELKIND, 2004, p. 

53).  

  

Alguns estudos constataram a importância do brincar no mundo real para crianças em 

idade pré-escolar. Evidenciou-se que as crianças que possuem competência para brincar 

participam mais ativamente das atividades em sala de aula. 

À medida que lemos e buscamos aprofundar o conhecimento sobre a importância da 

atuação do orientador educacional, percebemos que ainda existem muitas controvérsias a 

respeito da sua qualificação, em especial quando este não tem formação em Psicologia e 

desempenha a atividade de Psicopedagogia Clínica. 

É na busca de preencher esta vacância que o orientador educacional na sua condição de 

educador, independentemente de ser psicólogo e, ou pedagogo, mas como um profissional 

voltado não apenas para o desenvolvimento cognitivo, social ou afetivo dos seus educandos, 

mas sim, como profissional com uma visão integral do ser, e que está voltado sobretudo para 

construir juntamente com os educadores, alternativas que facilitem o processo de ensino-
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aprendizagem, em todo o âmbito escolar, não cabendo a ele resolver os problemas, mas mediar 

a equipe escolar na busca por alternativas que melhorem o desempenho escolar e pessoal dos 

envolvidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em casa, esses sintomas nem sempre são suficientes para definir o quadro. Na escola, 

porém, eles são determinantes. A inteligência de pessoas hiperativas não é comprometida com 

a doença, mas "o principal empecilho para elas é a impulsividade e a falta de atenção, 

ferramentas importantes para o progresso dos estudos". 

Pode-se constatar que o papel do professor é fundamental para auxiliar no diagnóstico 

do TDAH, visto que, a hiperatividade só fica evidente no período escolar, quando é preciso 

aumentar o nível de concentração para aprender. Deste modo, é importantíssimo que o professor 

esteja bem orientado para distinguir uma criança sem limites de uma hiperativa.  

O portador do TDAH precisa ter na escola um acompanhamento especial, já que não 

consegue conter seus instintos, tumultuando a sala de aula, a vida dos colegas e dos seus 

professores. É preciso aplicar uma ação didático-pedagógica direcionada para este aluno, 

visando estimular sua autoestima, levando em conta a sua falta de concentração, criando 

atividades diversificadas para que não haja um comprometimento durante sua aprendizagem 

(HOHDE 2003). 

Assim, espera-se que esta pesquisa contribua para o entendimento de que as graves 

dificuldades da educação brasileira não serão superadas de modo pontual ou por meio de 

soluções aparentemente novas, marcadas pelos conhecidos procedimentos técnicos da 

psicologia. É certo que não estão aqui em julgamento as sinceras intenções dos profissionais da 

educação ou daqueles que, atuando em áreas profissionais conexas, estão comprometidos com 

a educação.  

Sugere-se, ainda, que novos estudos sejam empreendidos na área da psicologia e da 

pedagogia, para que, assim, a especificidade dos problemas pedagógicos seja resolvida, com os 

esforços conjugados de investigações e intervenções das distintas disciplinas auxiliares da 

educação. 
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RESUMO 

A criança é o agente de seu desenvolvimento. Cabe ao professor o papel de desafiador, provocando desequilíbrio 

e conflito para que a criança seja estimulada a descobertas e, portanto, à construção do conhecimento. A fonte do 

conhecimento da criança está na variedade de situações concretas que ela tem oportunidade de vivenciar e, 

também, na organização lógica que suas interações com o ambiente vão assumindo em seu pensamento. Objetivo: 

descrever o impacto que a ausência familiar causa no desenvolvimento infantil. Desenvolvimento: o ponto de 

partida para a aprendizagem está nas relações que o indivíduo estabelece, pois as condições dele constituem apenas 

uma parte do processo. É sempre a partir do outro que o indivíduo constrói sua relação com o mundo, pois o 

conjunto de significados que irá compor sua estrutura cognitiva, passa pela mediação de um outro ser humano, 

que tanto pode estar no seu tempo presente quanto pode fazer parte de um tempo passado, em que construções 

sociais de significados ocorreram e permeiam as relações atuais que este indivíduo estabelece no e com o mundo 

a sua volta. Conclusão: Durante muito tempo, a sociedade, em especial os profissionais da educação, apontou o 

indivíduo que não apresentava um desempenho adequado nas atividades escolares como alguém diferente de tudo 

que se considerava normal no ser humano, não era associado o processo de aprendizagem dos seres humanos, aos 

fatores biológicos, psicológicos, sociais e históricos, hoje sabemos o quão imprescindível é o papel da família para 

a aprendizagem do discente. 

Palavras-chave: Família. Desenvolvimento. Infantil. Educação. 

 

ABSTRACT 

The child is the agent of its development. It is up to the teacher to play the role of challenger, causing imbalance 

and conflict so that the child is stimulated to discoveries and, therefore, to the construction of knowledge. The 

source of children's knowledge lies in the variety of concrete situations they have the opportunity to experience 

and, also, in the logical organization that their interactions with the environment assume in their thinking. 

Objective: to describe the impact that family absence causes on child development. Development: the starting 

point for learning is in the relationships that the individual establishes, as their conditions are only part of the 

process. It is always from the other that the individual builds his relationship with the world, because the set of 

meanings that will compose his cognitive structure, passes through the mediation of another human being, who 

can either be in his present time or can be part of a past time, in which social constructions of meanings occurred 

and permeate the current relationships that this individual establishes in and with the world around him. 

Conclusion: For a long time, society, especially education professionals, pointed out the individual who did not 

perform adequately in school activities as someone different from everything that was considered normal in human 

beings, not associated with the learning process of human beings. to biological, psychological, social and historical 

factors, today we know how essential the role of the family is for student learning. 

Keywords: Family. Child. Development. Education. 

 

ABSTRACTO 

El niño es el agente de su desarrollo. Corresponde al maestro desempeñar el papel de retador, provocando 

desequilibrio y conflicto para que el niño se estimule a los descubrimientos y, por ende, a la construcción del 

conocimiento. La fuente del conocimiento de los niños radica en la variedad de situaciones concretas que tienen 

la oportunidad de experimentar y, también, en la organización lógica que sus interacciones con el entorno asumen 

en su pensamiento. Objetivo: describir el impacto que la ausencia familiar provoca en el desarrollo infantil. 

Desarrollo: el punto de partida del aprendizaje está en las relaciones que establece el individuo, pues sus 

condiciones son sólo una parte del proceso. Es siempre desde el otro que el individuo construye su relación con el 

mailto:priscila.trudes@gmail.com
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mundo, porque el conjunto de significados que compondrán su estructura cognitiva, pasa por la mediación de otro 

ser humano, que puede estar en su tiempo presente o puede ser parte de él. un tiempo pasado, en el que se 

produjeron construcciones sociales de significados que permean las relaciones actuales que este individuo 

establece en y con el mundo que le rodea. Conclusión: Durante mucho tiempo la sociedad, especialmente los 

profesionales de la educación, señalaron al individuo que no se desempeñaba adecuadamente en las actividades 

escolares como alguien diferente a todo lo que se consideraba normal en los seres humanos, no asociado al proceso 

de aprendizaje de los seres humanos a lo biológico. , psicológicos, sociales e históricos, hoy sabemos cuán 

fundamental es el papel de la familia para el aprendizaje de los estudiantes. 

Palabras clave: Familia. Desarrollo Infantil. Educación. 

 

INTRODUÇÃO 

 Piaget buscou compreender como o conhecimento humano se constrói ao longo da vida. 

Destacou a importância da atividade do sujeito no meio em que vive, considerando a interação 

entre indivíduo e ambiente como essencial na construção do psiquismo. 

 Para Vygotsky seu principal interesse era o de compreender como o funcionamento 

psicológico do ser humano é fundamental nas relações sociais. Destacou a importância dos 

sistemas de representação simbólica, especialmente a língua, para a psicologia humana. 

 A perspectiva construtivista de Piaget coloca a criança (e não o professor) como centro 

dos processos de aprendizagem. Atribui a ela um papel ativo, como a responsável por seu 

próprio processo de aquisição de conhecimentos. Com isso, as atividades espontâneas da 

criança, a criatividade, a autonomia na resolução de situações-problema e os erros infantis 

ganham relevo dentro do processo educativo. 

 A criança é o agente de seu desenvolvimento. Cabe ao professor o papel de desafiador, 

provocando desequilíbrio e conflito para que a criança seja estimulada a descobertas e, portanto, 

à construção do conhecimento. A fonte do conhecimento da criança está na variedade de 

situações concretas que ela tem oportunidade de vivenciar e, também, na organização lógica 

que suas interações com o ambiente vão assumindo em seu pensamento. 

 Para Piaget, uma criança só pode se apropriar de um conhecimento se compreender seu 

modo de construção. 

 Vygotsky chama atenção para a rapidez do processo histórico, que exige constante 

adaptação e renovação das ações humanas para acompanhar as condições da vida social. Em 

contraste, as fixações biológicas da experiência seguem um ritmo muito mais lento. Essa 

questão remete à discussão do papel da aprendizagem no desenvolvimento mental da criança, 

partindo desse pressuposto a ausência familiar traz sérios problemas de aprendizagem ao 

cotidiano infantil. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 Vygotsky afirma que o aprendizado começa muito antes da entrada da criança na 

escola. Valoriza as formas de experiência individual e de interação social que ocorrem fora 

dela. Quando organizado adequadamente, o aprendizado promove desenvolvimento mental e, 

também, desencadeia processos que não ocorreriam espontaneamente. 

 Para Piaget, o desenvolvimento do pensamento é a adaptação do indivíduo ao meio 

físico e social, ao passo que, para Vygotsky, o desenvolvimento do pensamento é um processo 

em que o sujeito se transforma e é transformado pela realidade física, social e cultural em que 

se encontra. 
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 Para os cientistas que seguem as ideias do Behaviorismo, tais como Skinner, Watson 

e outros, aprender significa adquirir um comportamento adequado a uma situação que permite 

ao indivíduo resolver um problema, ou seja, superar um obstáculo. E foi assim que, durante 

muito tempo, a escola pensou o processo de aprendizagem: como uma situação em  que alguns 

transmitem respostas prontas para solucionar problemas existentes, e a tarefa do aprendiz é ser 

capaz de apresentar o comportamento ensinado. 

 Definindo e concebendo a aprendizagem desse modo, torna-se necessário admitir que 

somente tem oportunidade e sucesso aquele educando que consegue apresentar o que a escola 

propõe, ficando os demais indivíduos classificados como incapazes ou anormais, já que a 

supervalorização do conhecimento científico que se pretende transmitir na escola também 

ocorre em nossa sociedade. 

 Partindo das concepções behavioristas, a escola, principalmente, passou muito tempo, 

(e muitas vezes ainda permanece) centrada na intenção de incutir e modelar comportamentos 

nos educandos, ou seja, treinar o indivíduo apresentando-lhe conteúdos delimitados por planos 

de ensino preestabelecidos, por meio da utilização de técnicas específicas, cuja finalidade é que 

o aprendiz venha a apresentar determinada resposta para determinado estímulo. 

 Porém, aprender é algo que transcende um conceito tão limitado: aprender é o 

desenvolver e/ou aperfeiçoar habilidades (físicas, cognitivas, comportamentais, afetivas, 

sociais) que permitirão ao indivíduo uma “adaptação” à situação vivenciada. A aprendizagem 

não é somente ser capaz de realizar as atividades acadêmicas, mas adquirir ou aperfeiçoar 

habilidades tão necessárias à realização de outras atividades que serão também úteis ao longo 

de sua vida. 

 Temos grandes contribuições tanto dos teóricos cognitivistas quanto dos 

sociointeracionistas, que entendem a aprendizagem como um processo dinâmico e não como 

algo estático que ocorre ou não, mas que, na verdade, está sempre se processando no indivíduo. 

 Os autores cognitivistas são caracterizados assim, porque sua preocupação principal 

está na compreensão, transformação, armazenamento e utilização das informações obtidas pelo 

indivíduo. 

 A aprendizagem é o processo de organização das informações e de integração do 

material à estrutura cognitiva” (BOCK,2000, p.117). 

 David Ausubel (apud RONCA, 1980), considerado um dos principais representantes 

cognitivistas, aponta que estrutura cognitiva é o conjunto de ideias presentes no indivíduo e 

suas propriedades organizacionais, é esta estrutura que funciona como ponto de ancoragem para 

os conhecimentos posteriores e é nesses pontos de ancoragem que os novos significados irão se 

apoiar para reorganizar e reformular a estrutura existente, formando, então, uma nova estrutura 

cognitiva.  

 Para Ausubel (apud RONCA, 1980 e apud BOCK, 2000), a aprendizagem só ocorre 

realmente quando há o relacionamento entre o conteúdo a ser aprendido e aquilo que o indivíduo 

já sabe. Essa situação é considerada aprendizagem significativa. Quando o educando decora o 

conteúdo, verifica-se que ele estabelece pouca ou nenhuma associação com os conceitos 

presentes em sua estrutura cognitiva; nesse caso, o que ocorre é uma aprendizagem mecânica. 

 Para Ausubel (apud RONCA, 1980), duas condições são básicas para que a 

aprendizagem ocorra: 1- a predisposição do educando para a aprendizagem (motivação); 2- o 

material a ser utilizado deve ser potencialmente significativo para o educando. 
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 Se aprender não é, para o educando, algo que o realize, que satisfaça a uma 

necessidade, ou o material utilizado nesse processo lhe parecer pouco relacionado com seus 

valores e símbolos, dificilmente o processo ocorrerá com sucesso, já que o que está em jogo é 

um processo que envolve um ser complexo e ativo. 

 A motivação do educando está diretamente relacionada às necessidades do indivíduo, 

ou seja, se o que está para ser aprendido não tem relação com as necessidades do aprendiz, as 

possibilidades de que a aprendizagem ocorra serão consideravelmente reduzidas. 

 Para o teórico da linha humanista, Maslow,1980, a motivação dos seres humanos 

ocorre de forma cíclica e hierarquizada, é a busca pela satisfação de necessidades que leva o 

indivíduo a agir, e esta busca é constante, cíclica, pois, uma vez satisfeita uma necessidade, 

outra se apresenta por ser atendida, ou melhor, para manter-se “vivo”, o indivíduo está 

constantemente tendo que satisfazer às necessidades, numa busca constante de equilíbrio, uma 

vez que a cada necessidade que surge, o desequilíbrio ocorre e deve ser superado. 

 Este autor estabelece, ainda, uma hierarquia para as classes de necessidades que o 

indivíduo apresenta. Existem as necessidades primárias e as necessidades secundárias em que 

as primeiras têm prevalência na sua satisfação frente às últimas.  

 As necessidades primárias compõem-se das necessidades fisiológicas e das de 

segurança. Encontra-se em primeiro plano na escala de satisfação e dizem respeito à 

manutenção do organismo (sede, fome, sono, frio, calor, e outros); estas seguem as anteriores 

e tratam da busca pela estabilidade tanto do organismo do indivíduo quanto do seu 

funcionamento psíquico (casa com portões e trancas, casamento para garantir estabilidade 

afetiva, emprego que ofereça estabilidade e outros). 

 Já as necessidades secundárias são as que se apresentam menos objetivas em que a 

prioridade é puramente uma satisfação psíquica, independente de situações concretas. Estas se 

subdividem em necessidades sociais, de estima e de autorrealização. 

 Para os autores sócio-interacionistas, o ponto de partida para a aprendizagem está nas 

relações que o indivíduo estabelece, pois, as condições dele constituem apenas uma parte do 

processo. É sempre a partir do outro que o indivíduo constrói sua relação com o mundo, pois o 

conjunto de significados que irá compor sua estrutura cognitiva, passa pela mediação de outro 

ser humano, que tanto pode estar no seu tempo presente quanto pode fazer parte de um tempo 

passado, em que construções sociais de significados ocorreram e permeiam as relações atuais 

que este indivíduo estabelece no e com o mundo a sua volta. 

 Para Vygotsky (apud BOCK 2000), um dos mais importantes representantes desta 

concepção teórica, “o sistema de signos (a linguagem, a escrita, o sistema de números) é 

pensado como um sistema de instrumentos, os quais foram criados pela sociedade, ao longo da 

história”.  

 

Fatores que influenciam o processo de aprendizagem 

 O ser humano é considerado como um ser Biopsicossocial e histórico, pois os fatores 

que influenciam o processo de aprendizagem dos seres humanos, são exatamente aqueles que 

o definem, ou seja, os fatores biológicos, psicológicos, sociais e históricos. Esses são decisivos 

no processo de aprendizagem do ser humano, e a família está presente em todos esses fatores. 

 

Fatores Biológicos 
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 Consideram-se fatores biológicos, todos aqueles que dizem respeito ao corpo. Estes 

podem ser: pré-natais, perinatais, neonatais, e todos aqueles que constituem ao longo da vida 

de um indivíduo. 

 Os fatores pré-natais são todos os que têm origem anterior ao momento do nascimento 

da criança. Estes tanto podem ser determinados por herança genética como por alterações ao 

longo do desenvolvimento embrionário do bebê. 

 Os fatores biológicos perinatais são aqueles que se processam no período         cerebral 

(baixo teor de oxigenação no cérebro) ou anoxia cerebral (ausência de oxigenação no cérebro), 

engolir líquido amniótico, engolir urina ou fezes, demora no parto, incidentes antes ou durante 

o parto que tanto podem ocorrer devido a problemas com a gestante, alterações do próprio 

organismo do bebê ou imperícia médica. 

 Já os fatores neonatais são aqueles que se originam no período em que a criança é 

considerada recém-nascida, ou seja, do nascimento até completar 28 dias. Existem crianças que, 

apesar de terem nascido com um estado geral adequado, poderão ser cuidadas de forma 

irregular, ou apresentarem alguma doença e, em consequência disso, virem a apresentar 

sequelas futuramente (uso inadequado de medicamentos, tombos, infecções graves, por 

exemplo). 

 Tem se ainda que, uma criança ao nascer, não está começando o seu processo de 

desenvolvimento, este começou muito antes, quando ela foi concebida e gerada e herdou 

caracteres genéticos transmitidos pelos pais biológicos, bem como características individuais 

devido à sua formação embrionária. 

 Esses caracteres poderão favorecer ou dificultar o processo de aprendizagem ao longo 

de sua vida. 

 Uma herança genética poderá, por exemplo, determinar limites no potencial intelectual 

de um indivíduo, tanto para predispô-lo a uma condição ótima, com um potencial acima do que 

é considerado mediano, bem como a uma situação que exigirá cuidados e esforços diferenciados 

para que, ele possa aprender, quando ocorrer, um déficit ao nível intelectual, tal como pode ser 

observado nos mais diversos casos de síndromes genéticas. 

 

Fatores Psicológicos 

 Os fatores psicológicos são representados por tudo o que diz respeito ao 

funcionamento psicológico do educando, que se apresentam principalmente nos traços de 

personalidade e no seu funcionamento psíquico situacional, ou seja, o modo de estar do 

educando naquele determinado momento de sua vida. 

 O processo de aprendizagem de um indivíduo com funcionamento psicológico 

bastante alterado, com sentimento de insegurança excessivo (paranóia), estado depressivo, 

agressividade intensa é muito peculiar se comparado com outro em que tais aspectos estejam 

equilibrados. 

 Segundo Maslow (apud ROTTER 1980), o indivíduo tem prioridade em buscar  

(necessidades fisiológicas), o que significa que quando este se encontra em estados psíquicos 

inadequados, ele tenderá a buscar primeiramente por esta recuperação, ou seja, este indivíduo 

investirá muita energia na busca por esse equilíbrio psíquico, mesmo que isso ocorra de forma 

inconsciente. 
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 Essas alterações no funcionamento psíquico do educando poderá indispô-lo para a 

aprendizagem, tanto para o processo em si como em relação àqueles com quem a compartilha, 

tanto ele pode inconscientemente, negar-se a aprender, visto que a aprendizagem em si para 

estes indivíduos torna-se algo penoso, bem como também pode não conseguir estabelecer 

relações sociais que favoreçam a aprendizagem pretendida. 

 É muito comum encontrar nas escolas, indivíduos que irão apresentar uma grande 

dificuldade de relacionamento com os colegas, com o professor e com outras pessoas do seu 

meio social e passarão anos e anos de suas vidas sem que sejam compreendidos por aqueles que 

o cercam, ou mesmo sem terem uma consciência mais clara acerca do que lhe ocorre. Muitos 

são os casos em que se verifica isso somente quando passam a disputar um espaço no mercado 

de trabalho, que ainda mantém como práxis, a realização de avaliação psicológica, em que a 

utilização dos testes é uma constante, inclusive aqueles que avaliam aspectos da personalidade 

do indivíduo. 

 Tais alterações são esclarecidas quando o indivíduo passa por algum tipo de situação 

desagradável (perda, pressão intensa, insucesso frequente, etc.) que desencadeia uma crise e 

que faz aflorar um funcionamento psíquico muito desequilibrado, podendo ser assim mais bem 

identificado como parte integrante da personalidade deste, e que até então se manteve 

encoberto. 

 

Fatores Sociais 

 Fatores sociais referem-se a tudo que pode ser apontado no meio em que o indivíduo 

está inserido no momento da aprendizagem ou estar presente ao longo de seu desenvolvimento, 

ou seja, a estrutura familiar, a condição cultural e econômica, o local onde vive estarão 

influenciando fortemente o processo de aprendizagem de um indivíduo. 

 Quando uma criança nasce, pode-se dizer que parte de seu desenvolvimento, bem 

como de seu futuro profissional, já estão limitados por suas condições sociais. Não que isso 

ocorra de forma irreversível, porém a família e suas primeiras condições de vida são 

fundamentais, pois podem ampliar ou restringir uma série de possibilidades desta criança no 

mundo. Quando pensamos numa criança que, ao nascer, não dispõe de condições econômicas 

para ser cuidada ou é abandonada logo ao nascer, percebemos que as condições do meio em 

que ela estará, afetarão, de imediato, suas condições de saúde, educação, afetividade e 

sociabilidade. É muito diferente pensar na aprendizagem de uma criança com uma estrutura 

familiar em que as condições econômicas e afetivas são equilibradas, porém, partilha de uma 

cultura, cuja rigidez moral é intensa, e limites são extremamente rígidos para seus componentes. 

 Os grupos sociais e as instituições em que o educando está inserido têm participação 

na organização da sua identidade como ser social e os papéis que ocupam neste meio mais 

amplo. Assim, tanto os indivíduos com quem se relaciona quanto às instituições de que faz 

parte, com suas filosofias, culturas, normas, regras e objetivos, participam da construção do 

“eu” de um educando e, consequentemente, de seu processo de aprendizagem. 

 

Fatores Históricos  

 No caso dos fatores históricos, o momento histórico vivenciado pelo indivíduo tanto 

pode delimitar quanto direcionar seu funcionamento, facilitando ou dificultando o processo de 

aprendizagem. 
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 Imaginem um educando que nasceu quando o processo de “escolarização em massa” 

no Brasil esteve fortemente determinado pela ação dos militares, e a possibilidade de expressão 

em todas as instâncias estava restrita. Ao ingressar na escola, este indivíduo teve pouca ou 

nenhuma oportunidade de refletir sobre a vida, o homem e o mundo. Na vida futura deste 

educando, tal contenção se refletirá, muito provavelmente, em sua maneira de agir e  pensar 

sobre as coisas. Será necessário para ele, um esforço maior para conseguir lidar com as 

diferenças individuais, do que para um jovem que se escolarizou duas décadas depois, no auge 

do processo de resgate da democracia no Brasil e cujo sistema político da época permitiu uma 

inserção mais ampla no meio social. O primeiro terá estabelecido parâmetros rígidos para julgar 

e entender o comportamento dos indivíduos. 

 Da mesma forma, os modelos sociais com os quais o educando se relaciona ao longo 

de sua vida, influenciam-no de forma a conduzir sua atuação ao longo da vida, tanto no que 

tange à forma de agir quanto a maneira de conceber o mundo e suas relações nele. E estes 

modelos vivem e são socializados em um determinado momento histórico, sob suas influências 

e possibilidades de ação (Hermanson-Rosa, 2001; Berger & Luckmann, 1999). 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 Durante muito tempo, a sociedade, em especial os profissionais da educação, apontou 

o indivíduo que não apresentava um desempenho adequado nas atividades escolares como 

alguém diferente de tudo que se considerava normal no ser humano, não era associado o 

processo de aprendizagem dos seres humanos, aos fatores biológicos, psicológicos, sociais e 

históricos, hoje sabemos o quão imprescindível é o papel da família para a aprendizagem do 

discente. 
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RESUMO 

O desenvolvimento deste artigo científico, a partir da perspectiva da inclusão de alunos com Síndrome de Down 

tem como objetivo analisar o desenvolvimento educacional inclusivo de alunos com diagnóstico de dawn no 

sistema regular de ensino. Mediante este contexto compreende-se, que o artigo apresenta as dificuldades 

enfrentadas para o processo de inclusão no sistema regular de ensino. A apresentação de ações metodológicas 

coerente com a realidade dos alunos com síndrome de Down, a importância da capacitação dos educadores para o 

processo de ensino, aprendizagem e a necessidade da relação família e escola na construção de ações pedagógicas 

coerente com a realidade social e genética do aluno. Assim, compreende-se que o referido artigo apresenta 

concepções básicas para um bom desempenho da educação inclusiva para aluno diagnosticado com Síndrome de 

Down. Assim, se estabelece que a construção da aprendizagem numa perspectiva da inclusão educacional se dá a 

partir de instrumentos pedagógicos que viabilizem a construção da ação pedagógica e metodológica coerente a 

realidade do educando mediante uma construção participativa através da inter-relação entre os componentes que 

formam a instituição educacional. 

Palavras- chave: Aprendizagem. Inclusão. Aluno. 

 

ABSTRACT 

The development of this scientific article, from the perspective of the inclusion of students with Down Syndrome, 

aims to analyze the inclusive educational development of students diagnosed with Dawn in the regular education 

system. In this context, it is understood that the article presents the difficulties faced in the process of inclusion in 

the regular education system. The presentation of methodological actions consistent with the reality of students 

with Down syndrome, the importance of training educators for the teaching and learning process and the need for 

family and school relationship in the construction of pedagogical actions consistent with the social and genetic 

reality of the student. Thus, it is understood that this article presents basic concepts for a good performance of 

inclusive education for students diagnosed with Down Syndrome. Thus, it is established that the construction of 

learning from a perspective of educational inclusion is based on pedagogical instruments that enable the 

construction of pedagogical and methodological action that is coherent with the reality of the student through a 

participatory construction through the interrelation between the components that form the educational institution. 

Keywords: Learning. Inclusion. Student. 

 

 

 

ABSTRACTO 

El desarrollo de este artículo científico, desde la perspectiva de la inclusión de los estudiantes con Síndrome de 

Down, tiene como objetivo analizar el desarrollo educativo inclusivo de los estudiantes diagnosticados con Dawn 
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en el sistema educativo regular. En ese contexto, se entiende que el artículo presenta las dificultades enfrentadas 

en el proceso de inclusión en el sistema educativo regular. A apresentação de ações metodológicas coerente com 

a realidade dos alunos com síndrome de Down, a importância da capacitação dos educadores para o processo de 

ensino e aprendizagem e a necessidade da relação família e escola na construção de ações pedagógicas coerente 

com a realidade social e genética do alumno. Así, se entiende que este artículo presenta conceptos básicos para un 

buen desempeño de la educación inclusiva para estudiantes diagnosticados con Síndrome de Down. Así, se 

establece que la construcción del aprendizaje desde una perspectiva de inclusión educativa se sustenta en 

instrumentos pedagógicos que posibilitan la construcción de una acción pedagógica y metodológica coherente con 

la realidad del estudiante o través de una construcción participativa a través de la interrelación entre los 

componentes que forman la institución educativa. 

Palabras clave: Aprendizaje. Inclusión. Alumno. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como finalidade apresentar alguns aspectos da síndrome de Down, em 

torno do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem no ambiente escolar. A partir do tema 

proposto inclusão de alunos com síndrome de down no sistema regular de ensino, é possível 

afirmar que este trabalho apresenta assuntos coerentes ao processo de inserção e inclusão de 

educando com deficiência em sala de aula, sobretudo o portador de SD. 

Para melhor estruturação do referido artigo realizou-se a seguinte questão (problema), 

como se dá o processo de inclusão dos alunos com  SD no sistema regular de ensino da 

sociedade atual? Desse modo, o referido artigo visa analisar o desenvolvimento educacional 

inclusivo de alunos com  down no sistema regular de ensino. Assim, fica claro que o intuito a 

é proporcionar uma apresentação de propostas ou contextos que viabilizem a inclusão 

educacional no sistema de ensino. 

Através deste trabalho também apresentam-se ações metodológicas e pedagógicas, que 

desenvolvam a aprendizagem do educando com síndrome de down no sistema regular de 

ensino. No entanto, pode-se afirmar que o desempenho deste trabalho  deu-se a partir de análise 

e estudos de teóricos, a partir das leituras de livros, documentários, revistas e sites que tratam 

de assuntos sobre o processo de inclusão escolar no contexto de alunos com síndrome de Down. 

O trabalho está estruturado em textos que refletem sobre os limites e dificuldades de 

aprendizagem dos alunos com  SD no processo educacional inclusivo, os métodos utilizados 

para diminuir o preconceito contra eles, na sociedade que vivemos, a necessidade da 

capacitação dos educadores, para o processo de inclusão escolar dos deficientes para se ter uma 

escola mais digna com ações pedagógicas coerentes com a realidade genética, social e cultural 

do aluno e a relação família e escola para facilitar o desenvolvimento educacional, mediante 

um processo interacionista que vise trocar informações sobre a aprendizagem dos filhos/alunos. 

 

OS LIMITES E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DO ALUNO COM  

SÍNDROME DE DOWN 

A escola é um direito de todos, garantido pela Constituição Federal e pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), e a criança com diagnóstico de Síndrome 

de Down exerce este direito, tal como qualquer outra com ou sem dificuldade. No Ensino 

Fundamental, a inclusão se dá com maior importância, considerando ser este a base do saber e 

da adaptabilidade das crianças, pois, as crianças com Síndrome de Down não devem ser isoladas 

das outras ou do convívio social, pelo contrário, o estímulo precoce e o convívio com crianças 

de todos os tipos contribuem para o seu desenvolvimento.  
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Remover barreiras à aprendizagem é pensar em todos os alunos enquanto seres 

em processo de crescimento e desenvolvimento e que vivenciam o processo 

de ensino-aprendizagem diferentemente (CARVALHO apud Voivodic, 2011, 

p.31 e 32). 

 

Além disso, as crianças com a Síndrome de Down também tem o direito de estudar 

como qualquer outra criança de sua idade, pois, como sabemos, essas crianças  devem participar 

do processo de inclusão sem seguir um modelo de implementação, é importante respeitar essas 

diferenças de assimilação e desenvolvimento do saber, pois cada um, independente de ter ou 

não uma deficiência tem seu tempo para apreensão dos conteúdos trabalhados em sala. Pois, 

cada criança tem a sua dificuldade e seu limite em seu processo de aprendizagem e não se pode 

estabelecer um modelo a ser seguido neste processo. Afinal:  

 

Independentemente da perspectiva, a inclusão de alunos com necessidades 

educativas especiais pressupõe que a escola tem de encontrar respostas em 

consonância com as potencialidades e as capacidades que é possível 

desenvolver. Nesse sentido não tenho dúvidas de que a aprendizagem 

cooperativa é uma estratégia que, contribuindo para o desenvolvimento de 

cidadãos mais solidários, facilita a aprendizagem dos alunos com mais 

dificuldades (MARTINS, 2009, p. 29). 

 

A criança com Síndrome de Down tem seu processo de aprendizagem mais lento do que 

as outras crianças, mas isso não quer dizer que ela não aprende. Num processo de aprendizagem 

cooperativa, onde todos se ajudam e aprendem uns com os outros auxilia e muito nesse processo 

de aprendizagem como se poderá ver mais adiante.  

As crianças portadoras de Síndrome de Down, não devem ser julgadas à nível de 

aprendizagem somente pelas suas características física e mental, mas também pela docilidade 

e pela capacidade que estes seres pequeninos têm de aprender, talvez não com o mesmo 

potencial, mais com a mesma curiosidade e desejo semelhante aos demais.  

As pessoas com Down têm uma vontade de aprender que é alucinante e possuem uma 

força de vontade surpreendente, que muitos jovens ditos "normais" não têm, sendo capazes de 

muitas habilidades, seja na educação ou no trabalho.              

Sendo assim: 

 

A aprendizagem cooperativa é uma estratégia de ensino centrada no aluno e 

no trabalho colaborativo em pequenos grupos, grupos que se organizam na 

base das diferenças como um valor e que recorre a uma diversidade de 

atividades, formas e contextos sociais de aprendizagem, para ajudar os alunos 

a, ativa e solidariamente, crítica e reflexivamente, construírem e aprofundarem 

a sua própria compreensão do mundo em que vivem (LEITÃO apud Martins, 

2006, p.28). 

 

De acordo com a ideia apresentada por Leitão compreende-se, que a inclusão educativa 

e social, é a base para qualquer tipo de deficiência e a base para qualquer tipo de reflexão diante 

do mundo no qual estão inseridos. Com isso é preciso uma sensibilidade maior no processo 
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pedagógico e os professores terão que saber o nível de aprendizagem dessas crianças que são 

portadoras de algum tipo de deficiência.  

A entrada na escola regular, sem dúvida, é um momento de extrema importância para 

qualquer criança. No entanto, a educação para crianças especiais, não implica no 

aproveitamento das demais. Antes de incluir os portadores de Down na sala de aula devemos 

preparar a turma para receber o aluno. Antes de o aluno chegar, a turma deve ser esclarecida a 

respeito da deficiência do novo aluno e, dessa forma, poderão se ajudar mutuamente.  

É de extrema importância criar um clima de expectativa positiva com relação às 

possibilidades de aprendizagem do aluno e agrupar os alunos desde o primeiro dia de aula. A 

competência do professor é muito importante nesse momento em sala de aula, porque é a partir 

dos métodos usados pelos professores que as crianças não vão enxergar preconceitos em sala 

de aula, ou na sua rotina do dia a dia. 

 

Adentrar em questões que se referem à aprendizagem escolar está longe de ser 

um tema recente e/ou passível de uma única área de análise. Mesmo assim, 

acreditamos que em meio aos inúmeros aspectos que circundam essa questão 

ainda nos resta a possibilidade de análise das interfaces existentes entre o não 

aprender e o aprender, considerando a imagem que o aluno tem de si e de seu 

processo de aprendizagem (BESSA apud Martins, 2009, p. 288). 

 

Afinal, todos os alunos, independente de ter algum tipo de síndrome tem que ter 

respeitado seu processo de aprendizagem, seus limites, suas descobertas, seu tempo de 

assimilação do conteúdo. Na escola podemos constatar que existe uma heterogeneidade de 

visões sobre o que significa aprender e este ciclo aumenta quando se trata de aluno que 

apresenta alguma categoria de interrupção ou falha nessa ordem.  Esse processo muitas vezes é 

interrompido devido ao trabalho de professor que não procura considerar os diferentes níveis e 

processos de aprendizagem. 

É fundamental, pois, a compreensão de que a inclusão e a integração de qualquer 

cidadão, com necessidades especiais ou não, são condicionadas pelo contexto de vida. Ou seja, 

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

dependem, pois, da ação de cada um de nós. Não devemos assistir os processos educacionais e 

sociais se desenvolverem como meros espectadores. Deve cada ser humano batalhar para 

construir um mundo mais humano e igualitário para todos, onde a exclusão dê lugar à inclusão. 

Os métodos utilizados para minimizar o preconceito sempre foi à inclusão, seja na 

escola, no trabalho ou em qualquer ambiente, pensando em se incluir essas pessoas como 

pessoas ditas normais para poderem se desenvolver de forma mais plena. 

 

A DEFICIÊNCIA MENTAL COMO DÉFICIT  INTELECTUAL E ADAPTATIVO 

É indispensável mencionar duas definições apresentadas pela organização internacional 

mais prestigiada nesta área, a “American Association on Mental Retardation” (A.A.M.R.), que 

viriam a ser adotadas por outras instituições de renome. De acordo com a primeira definição, 

que se manteve em vigor entre 1972 e 1992, a: 

 

A deficiência mental refere-se a um funcionamento intelectual 
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significativamente inferior à média, acompanhado de déficits no 

comportamento adaptativo, manifestado durante o período de 

desenvolvimento (Grossmann, 1983). Para além destes três critérios 

essenciais, especifica-se que o termo deficiência mental descreve o 

comportamento atual, e não implica um prognóstico. 

 

O critério “funcionamento intelectual significativamente inferior à média” foi 

operacionalizado como correspondendo a um Q.I. igual ou inferior a 70 num, ou mais testes 

estandardizados de inteligência. Um Q.I. de 70 foi, no entanto, considerado como uma linha 

diretriz, uma aproximação sujeita a uma avaliação clínica, e não como um valor fixo. A 

flexibilidade aconselhada na determinação dos limiares de Q.I., tem subjacente o 

reconhecimento da sua artificialidade, assim como a imprecisão e falibilidade inerentes às 

avaliações psicométricas (Begab, 1981; Polloway e Smith, 1988). 

A partir dos valores de Q.I., elaborou-se o sistema de classificação da deficiência mental 

mais comum, colocando-se indivíduos muito heterogêneos  numa de quatro categorias (ligeira, 

moderada, severa e profunda). Assim, a deficiência mental ligeira corresponde a um Q.I. de 50 

– 55 a cerca de 70. Este sistema nominal de classificação é minimamente útil para os 

profissionais e investigadores, desde que não se percam de vista algumas considerações.  

Os deficientes mentais agrupados homogeneamente em função do Q.I. exibem uma 

significativa variabilidade intra e interindividual (Baumeister, 1968, 1987). A multiplicidade 

das etiologias, a diversidade das manifestações cognitivas, comportamentais e educacionais, as 

respostas diferenciais à reabilitação, etc., numa mesma categoria, aconselham a maior 

prudência na aplicação deste sistema classificativo. 

O critério de déficit no comportamento adaptativo como complemento ao critério de 

déficit no funcionamento intelectual é a característica fundamental desta definição. Se bem que 

alguns autores (Doll, 1946; Goddard, 1907, cit. por Gordon, Saklofske e Hildebrand, 1998; cf. 

Zazzo, 1979) tivessem definido a deficiência mental pela referência à competência ou 

maturidade social, é pela primeira vez precisada a necessidade de coexistência dos dois déficits.  

A inclusão deste critério pretendeu deslocar a importância atribuída ao Q.I. para os 

aspectos sociais na compreensão da deficiência mental, e reflete, de forma clara, a sua relação 

sociocultural. Apesar de a delimitação do conceito de comportamento adaptativo se ter revelado 

difícil (Robinson e Robinson, 1976), acordou-se que diz respeito à “capacidade de adaptação 

às exigências naturais e sociais do meio” (Magerotte, 1978), isto é, visa “a eficácia dos 

indivíduos na satisfação das normas de independência pessoal e de responsabilidade social 

estabelecidas para a sua idade e o seu grupo cultural”(Grossman, 1983). 

Atendendo a que as normas e expectativas sociais diferem consideravelmente com a 

idade, com os contextos de vida (lar, escola, local de trabalho, etc.) e com o(s) grupo(s) cultural 

(is) a que o indivíduo pertence, o comportamento adaptativo deverá ser avaliado de forma 

diferencial, de acordo com esses fatores. Deste modo, o conceito de comportamento adaptativo 

é, fundamentalmente, um conceito relativo às situações sociais e ao nível de desenvolvimento 

individual. 

Em complemento, um pressuposto implícito na definição de comportamento adaptativo 

é o de que diz respeito a desempenhos observáveis, a comportamentos manifestos e não às 

capacidades ou aptidões que lhe possam estar subjacentes. Por outras palavras, reporta-se ao 



 Florianópolis, Ed.8, n.01, Fevereiro/2022 - ISSN/2675-5203 
82 

que as pessoas fazem habitualmente e não ao que elas podem ou são capazes de virem a fazer. 

Para corresponder à necessidade de avaliação deste critério de definição da deficiência 

mental, foram criadas numerosas escalas que apresentam uma grande diversidade de 

características e componentes. No entanto, a maior parte abrange comportamentos referentes à 

autonomia nas atividades da vida diária, ao desenvolvimento motor e linguístico, às 

aprendizagens escolares e às aptidões sociais. Várias escalas avaliam, também, a presença de 

comportamentos "inadaptados", isto é, de problemas de comportamento.  

Como teremos oportunidade de expor, esta última dimensão da avaliação do 

comportamento adaptativo deve-se à verificação, ainda que insuficientemente fundamentada, 

de que os problemas sócio-emocionais estão frequentemente associados à deficiência mental, 

constituindo-se como obstáculos ao seu desenvolvimento individual e podendo comprometer a 

sua integração escolar, familiar e social (Bruininks, Thurlow e Gilman, 1987; Meyers, Nihira e 

Zetlin, 1979). Em síntese, as escalas de comportamento adaptativo avaliam uma grande 

amplitude de aptidões de independência pessoal e de interação social, bem como a presença ou 

ausência de problemas de comportamento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nota-se que esta investigação permitiu a recolha de informações referentes à etiologia, 

ao enquadramento sócio- econômico e familiar, a diversos aspectos da escolaridade (trajetória, 

situação atual, níveis e aquisições), e ao funcionamento intelectual das crianças identificadas 

como apresentando uma deficiência mental. Assim, recorda-se, por exemplo, a coalescência 

dos fatores de risco biológico e ambiental, o desfasamento entre a idade cronológica e o nível 

de desempenho escolar ou o caráter generalizado dos problemas de aprendizagem.  

Estas indicações, longe de assumirem o estatuto de informações acessórias ou 

suplementares, poderão constituir, segundo o nosso ponto de vista, algumas das peças 

essenciais à caracterização da entidade em análise, num contexto nacional, fortemente 

dominado pela insuficiência de todo o tipo de elementos, incluindo os mais básicos. Além disso, 

chamam a atenção para a especificidade de um grupo de crianças no universo de todas aquelas 

que se deparam com obstáculos na sua aprendizagem.  

Na realidade, o empenhamento em relação à implementação de uma política educativa 

inclusiva tem-se acompanhado da tendência, inteiramente compreensível, para restringir o 

emprego de qualificativos de índole diagnóstica. Porém, tal tendência não pode ser assimilada, 

de modo algum, ao pressuposto de que todas as crianças com problemas acadêmicos possuem 

características similares ou de que a deficiência mental ligeira não constitui uma entidade é uma 

realidade distintas das dos restantes graus de deficiência mental e dos distúrbios de 

aprendizagem. 

Tendo-se posto em relevo a existência de modalidades inoperantes de respostas em 

tarefas de índole cognitiva, por parte das crianças com deficiência mental ligeira, a ênfase 

recairia nos seus comportamentos manifestos, tal como avaliados pelos pais e professores.               

Correspondendo este realce à necessidade de alargar as conceptualizações 

excessivamente restritivas da deficiência mental enquanto mero déficit cognitivo, e de 

reconciliar o estudo do cidadão deficiente mental com a dualidade cognitivo- emocional da 

condição humana, teríamos oportunidade de verificar que as imagens de marcada inadequação 

comportamental das crianças com deficiência mental ligeira, veiculadas por alguma literatura 
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da especialidade, não recolhiam um apoio empírico alargado. 
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RESUMO 

O trabalho tem por objetivo abordar sobre a interferência do emocional no raciocínio e memória sobre a perspectiva 

de Vygotsky. Partindo-se de uma primeira análise detalhada e conceptualização sobre o processo de 

desenvolvimento infantil, construção do raciocínio, desdobramento da imaginação e emoção, memória e suas 

ramificações, sob diferentes contextos para uma posterior análise conjunta da interferência que a emoção exerce 

sobre o raciocínio e a memória. Assim, para tal, foram coletadas informações de pesquisas realizadas sobre o tema 

e artigos relacionados, condizentes ao contexto referido de modo a fundamentar as análises de Vygotsky. 

Palavras-chave: Memória. Raciocínio. Aprendizagem. 

 

ABSTRACT 

The work aims to address the interference of the emotional in reasoning and memory from Vygotsky's perspective. 

Starting from a first detailed analysis and conceptualization of the child development process, the construction of 

reasoning, the unfolding of imagination and emotion, memory and its ramifications, under different contexts, for 

a later joint analysis of the interference that emotion exerts on reasoning and the memory. Thus, for this, 

information was collected from research carried out on the topic and related articles, consistent with the context 

referred to in order to support Vygotsky's analysis. 

Keywords: Memory. Reasoning. Learning. 

 

ABSTRACTO 

El trabajo pretende abordar la interferencia de lo emocional en el razonamiento y la memoria desde la perspectiva 

de Vygotsky. Partiendo de un primer análisis detallado y conceptualización del proceso de desarrollo infantil, la 

construcción del razonamiento, el desdoblamiento de la imaginación y la emoción, la memoria y sus 

ramificaciones, bajo diferentes contextos, para un. Posterior análisis conjunto de la interferencia que la emoción 

ejerce sobre el razonamiento y la memoria. Así, para ello, se recopiló información de investigaciones realizadas 

sobre el tema y artículos relacionados, acordes con el contexto aludido a fin de sustentar el análisis de Vygotsky. 

Palabras clave: Memoria. Razonamiento. Aprendiendo. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Vygotsky (2003), o processo de desenvolvimento infantil acontece desde os 

primeiros dias de vida e a criança interage com o meio a partir do choro, olhar, apontando para 

alguma coisa, contato com animais, objetos, sons, palavras entre outros e desta forma, 

comunica-se com tudo o que está em sua volta.  

Para o autor, a criança tem praticidade na sua inteligência e cada uma possui 

características próprias, com isto, o seu desenvolvimento abrange diversos aspectos, o 

cognitivo, o afetivo, o motor e o social, possibilitando a conquista da fala, que mesmo sem 

significado, mas pronunciada por meio de sons e sílabas, tem a função de afetivo-conativo, ou 

seja, ela interioriza o que ouve e relaciona com um objeto tentando pronunciá-lo, uma ação do 

comportamento diante de um sentimento que leva o indivíduo a atitudes espontâneas 
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englobando a elaboração de pensamento e aquisição de conhecimento e qualquer intercorrência 

nesse desenvolvimento pode interferir no raciocínio e memória. 

 

DESENVOLVIMENTO  

O meio é muito importante para o desenvolvimento da fala na infância, pois todos têm 

o seu momento para começar a andar, a falar e a criar seus próprios pensamentos reflexivos. 

Entre os 3 e 7 anos a criança relaciona os sinais com a fala onde começa a racionar e a controlar 

seu próprio pensamento. 

Para Vygotsky (2003), existem dois tipos de fala, a egocêntrica e a comunicativa, ambas 

vistas pelo autor como falas sociais e o que as diferem são suas funções. 

As formas sociais e cooperativas de comportamentos para suas funções psíquicas 

interiores e pessoais são denominadas fala egocêntrica, fase em que a criança conversa consigo 

mesma como se estivesse em contato com outros. Essa ação faz com que ela assimile em voz 

alta seus pensamentos reflexivos da fala interior desenvolvendo seu raciocínio lógico Vygotsky 

(2003).   

A fala egocêntrica não é duradoura, ocorre somente nos primeiros anos de vida e molda-

se no decorrer das atividades praticadas pela criança, que aprende a solucionar seus problemas 

através de suas próprias experiências e aquisição de novos conhecimentos e descobertas, por 

esta razão, a fala egocêntrica é considerada passageira Vygotsky (2003). 

A fala comunicativa sucede da relação com o próximo, deste modo, ambas fazem com 

que as crianças desenvolvam sua fala social. 

De acordo com Vygotsky (2003), é possível compreender que a fala está relacionada 

com a percepção, pois acontece desde o início do desenvolvimento, por meio das sensações que 

é a capacidade de diferenciar os sabores, a temperatura, os sons, a claridade e a escuridão, ou 

seja, a criança não sabe definir o que está ao seu redor, mas sabe diferenciá-lo, porque ela já 

tem o conhecimento devido à complexidade da sua percepção, sendo um processo do 

desenvolvimento infantil que está ligado diretamente à motricidade e ocorre paulatinamente. 

A percepção aparece como um processo integral, pois os objetos podem variar, mas a 

percepção persiste integral. Seu desenvolvimento acontece através de sensações, onde a criança 

percebe que estas estão relacionadas entre si, depois relaciona os objetos e então surge uma 

situação global, podendo assim organizar sua percepção. 

Durante o processo de desenvolvimento, a criança adquire independência e sua 

percepção se emancipa e liberta. Vygotsky (2003). 

A independência adquirida pela criança acontece diante do que ela memoriza, por isso, 

desde os primeiros anos de vida a memória funciona como centro das informações que a mesma 

obtém. Vygotsky (2003). 

A memória busca causas relacionadas com as atividades do cérebro, portanto não tem 

como compreender completamente a memória sem entender as funções do cérebro. Vygotsky 

(2003). 

Segundo Vygotsky (2003), a memória é uma prioridade geral de toda matéria 

organizada, pois ele relaciona a matéria orgânica com a inorgânica para tentar compreender 

melhor a mente humana e se depara com desvios científicos, estes que o levam a diversos 

mecanismos de interpretações dos fenômenos da memória encontrando explicações 

interligadas. 
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O autor entende que a memória é um processo no qual se pode descobrir a relação real 

entre matéria e espírito e que existem dois tipos de memória, a análoga e a atividade espiritual. 

A memória análoga é vista como semelhanças com objetos, pessoas e momentos, onde a criança 

recorda algum momento que vivenciou e pessoas que estavam presentes, a outra permite por 

meio de exercícios repetitivos relembrarem a forma que foi reproduzida alguma atividade, é 

considerada também pelo autor como memória motora. 

A memorização e a atividade da memória seguem as mesmas estruturas da percepção, 

por estarem interligadas nas descobertas da criança. 

Quando a criança se depara com algum material que não tem sentido para ela, a mesma 

observa a estrutura do material para compreendê-lo facilitando a memorização do mesmo com 

mais facilidade. 

Vygotsky (2003), entende que memorizamos um conteúdo a ser apresentado, mas não 

saberíamos explicá-lo com as mesmas formas verbais, pois é mais fácil memorizar por meio de 

imagens, momentos, pessoas, figuras, lugares entre outros, do que guardar palavras, sendo 

assim, estudos pedagógicos mostram que as brincadeiras são prioridades na educação infantil 

por facilitarem o ensino-aprendizado. 

O autor considera que crianças de menor idade têm mais facilidade em memorizar 

conteúdos e aprender outros idiomas, por estar ao nível pré-escolar, uma fase de descobertas 

apontada em pesquisas como resultados positivos em relação ao aprendizado. 

A criança se apoia em suas próprias experiências, no que vivencia a cada momento, 

portanto ela está sempre atenta às modificações constantes que ocorrem durante o seu 

desenvolvimento VYGOTSKY (2003). 

Para o adolescente, o ato de pensar leva-o a recordar o que vivenciou na infância, porém 

é um processo mais difícil para ele, porque o mesmo já passou da fase infantil, dificultando sua 

memorização por não haver mais descobertas em relação ao passado e sim um trabalho, o ato 

de parar e pensar. 

Quando a criança memoriza, ela pensa, pois, ambos estão interligados com funções 

distintas que são semelhantes, e no decorrer do desenvolvimento é possível perceber a mudança 

que ocorre entre memória e pensamento. Vygotsky (2003). 

Para Vygotsky (2003), o pensamento está relacionado às experiências internas e 

externas do ser humano, onde o pensar é um ato ligado ao aparelho psíquico.  

O autor considera que na infância ocorrem os primeiros reflexos, estes que fazem com 

que a criança obtenha conhecimento do que vivenciou sem saber denominar, porém, sabe 

distinguir por estar em um processo contínuo de aprendizagem através de suas próprias 

experiências. 

Pensar é um ato consciente daquilo que a criança tem em sua memória, possibilitando-

lhe a capacidade de desenvolver seu próprio pensamento, o que facilita a compreensão e a 

interpretação do mesmo, como também de outras pessoas, ou seja, compreende melhor as 

opiniões alheias. 

Para Vygotsky (2003), o pensamento se apropria da realidade, por isso o pensamento se 

une com a fala, que deixa de ser exclusivamente biológica para ser também sócio-histórico. 

A fala interior se desenvolve mediante um lento acúmulo de mudanças estruturais e 

funcionais, que se separa da fala exterior das crianças, em simultâneo, em que ocorre a 

diferenciação das funções sociais e egocêntricas da fala, e finalmente, que as estruturas da fala 
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dominadas pelas crianças tornam-se estruturas básicas de seu pensamento (VYGOTSKY, 2003 

p. 62). 

O desenvolvimento do pensamento e da linguagem não coincidem entre si, porque só 

com o tempo o pensamento se torna verbal e a linguagem, racional, pois é por meio do convívio 

social que a criança utiliza a linguagem e constrói seu raciocínio. 

A construção do raciocínio possibilita que a criança desperte suas emoções, devido à 

capacidade que ela adquire de poder assimilar o que fala com o que pensa e o que sente. 

De acordo com Vygotsky (2003), pode-se compreender que a emoção é intrínseca, ou 

seja, surge do interior de cada ser humano desde a infância, ao longo do desenvolvimento de 

uma criança, é possível estudar as reações emocionais que a mesma adquiriu diante de 

determinadas situações que ocorreram ao seu redor. 

A emoção é estudada a partir das reações dos animais, utilizados como experimentos 

por diversos autores e psicólogos para poderem tirar conclusões sobre seus efeitos Vygotsky 

(2003). 

Os efeitos atingidos com os testes executados levaram os autores a descobrir como 

ocorre o processo de desenvolvimento de uma criança em relação às suas emoções e como este 

processo interfere nas alterações de comportamento delas devido às variações dos estágios da 

emoção. 

Foram estudados em termos comparativos dois animais: uma gata, em que, por ter-lhe 

sido extirpado o sistema nervoso simpático, nenhum terror nem fúria produziam secreção de 

adrenalina, nem outras mudanças humorais, e uma gata de controle, em que estas reações eram 

provocadas. A principal conclusão foi, não obstante, que as duas gatas se comportam 

exatamente da mesma maneira em situação análoga. Dito de outro modo, a expressão da 

emoção observada na gata de quem fora extirpado do sistema nervoso simpático foi igual à da 

outra. Reagiu da mesma maneira quando o cachorro se aproximou dela e de seus gatinhos e 

também quando, faminta, olhava a comida através de um estreito orifício. Ou seja, todas essas 

reações foram testadas em animais de dois tipos, em decorrência do que um dos principais 

elementos de James se viu refutado experimentalmente. O teste desmentiu sua famosa tese 

sobre a subtração mental dos sintomas das emoções. De acordo com James, se retirarmos 

mentalmente de uma emoção de terror o tremor, o encolhimento das pernas, a paralisação do 

coração, etc. Veremos que de emoção não resta nada (VYGOTSKY, 2003 p.90). 

Vygotsky (2003) relata o pensamento contraditório em relação ao experimento do autor 

James, que em sua tese não materialista, diferenciava o campo das emoções inferiores e 

superiores, preocupando-se em salvar estas emoções de uma visão ou interpretação materialista. 

Para James, só têm origens orgânicas as emoções inferiores herdadas pelo homem de seus 

antepassados animais, ou seja, os órgãos internos são os verdadeiros portadores das emoções.   

Segundo Vygotsky (2003), nos primeiros anos de vida é possível perceber as reações 

emocionais nos recém-nascidos, que mesmo sem terem conhecimento do que é emoção, eles 

sentem, diante do que vivenciam, gerando em cada um, sentimentos diferentes, uma ação 

provocada pelo novo, e a cada descoberta acontece uma reação, sendo elas: O medo, a ira, a 

raiva e a hedônica. 

O medo é uma reação emocional primária e se desenvolve na criança por meio de ruídos 

fortes, dores intensas, pessoas desconhecidas, animais, gritos, escuridão, etc. Divide-se em seis 

níveis, prudência, cautela, alarma ansiedade, pânico e terror, permite que o indivíduo consiga 
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controlar sua conduta nas três primeiras fases lutando contra seu medo, nas três últimas já é sua 

vítima, cada vez mais reagindo de acordo com seus dispositivos defensivos ancestrais e causam 

na criança insegurança, palidez, suor frio, dificuldade respiratória, tremores e tendência à 

expulsão compulsória dos esfíncteres Vygotsky (2003). 

O próprio ser humano percebe as reações orgânicas no outro ou em si próprio, devido 

às alterações que surgem no organismo biologicamente quando nos deparamos com situações 

inesperadas que nos causam sensações estranhas em que acontecem as emoções. 

Portanto, o diagnóstico que se pode fazer para detectar uma reação emocional é perceber 

o grau de sua intensidade e como a criança reage diante dos acontecimentos inesperados que 

desencadeiam a emoção  Vygotsky (2003). 

Sendo assim, pode-se relacionar emoção com imaginação porque a partir do momento 

que a criança vivencia uma situação de medo, em simultâneo, ela imagina que algo de ruim 

possa lhe acontecer e para compreendermos melhor essa relação falaremos da imaginação. 

No processo do desenvolvimento infantil o egocentrismo predomina absoluto, pois a 

criança não conhece outra realidade a não ser ela mesma, construindo o seu próprio mundo. A 

princípio, a imaginação acontece em formas primárias como o subconsciente, que serve não ao 

conhecimento da realidade, mas ao prazer e a satisfação, sendo um processo individual não 

social, de caráter não comunicável Vygotsky (2003). 

O desenvolvimento da imaginação não é só o aparecimento em si da linguagem, mas 

também nos momentos em que são cruciais, os quais as crianças consideram mais importantes, 

ou seja, de processos emocionais como nos acontecimentos que os mesmos gostariam de 

vivenciar com mais prazer. 

Por conseguinte, o processo das emoções e o dos pensamentos denomina o 

desenvolvimento da imaginação, pois a criança cria imagens que são reconhecidas com a 

relação social vivenciada, a partir de suas maiores emoções, libertando-se e satisfazendo suas 

vontades. 

Para o autor, o desenvolvimento da vontade na infância está relacionado com o afeto, 

caracterizado pelas sensações internas e pelas satisfações dos seus desejos. 

Vygotsky (2003), afirma que a vontade ocorre como algo primário. 

O desenvolvimento da vontade infantil começa por movimentos primitivos voluntários, 

que se realizam a princípio segundo instruções verbais e terminam mediante atos volitivos 

complicados, é função da atividade coletiva da criança (VYGOTSKY, 2003, p.145). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A criança é o agente de seu desenvolvimento, cabe ao professor o papel de desafiador, 

provocando desequilíbrio e conflito para que a criança seja estimulada a descobertas, portanto, 

à construção do conhecimento. A fonte do conhecimento da criança está na variedade de 

situações concretas que ela tem oportunidade de vivenciar e, também, na organização lógica 

que suas interações com o ambiente vão assumindo em seu pensamento. 
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RESUMO 

A neuropsicopedagogia surgiu com diversos propósitos, dentre eles melhorar a identificação de uma série de 

alterações neurológicas nos diferentes indivíduos, por profissionais da área da saúde e educação, sendo uma 

ferramenta para orientar e melhorar a forma de como ajudar o desenvolvimento do indivíduo na sociedade e no 

meio em que vivem. Sabidamente indivíduos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade mais 

conhecido como TDAH, acomete cerca de 6% da população, sendo o distúrbio neurológico mais comum entre 

os jovens, crianças e adultos. O artigo versa sobre, descrever a contribuição da neuropsicopedagogia para melhor 

desenvolvimento e aprendizado dos indivíduos com TDAH, a partir de uma breve pesquisa por meio da revisão 

bibliográfica. Após este estudo foi possível concluir que o aprendizado e desenvolvimento do indivíduo são algo 

contínuo, complexo e que envolve vários fatores, como psicológicos, biológicos, as experiências vividas e suas 

culturas, onde as inter-relações são extremamente importantes. Sendo todo aprendizado constante, ele se define 

com as mudanças que cada indivíduo vai passando em sua vida, desse modo, é importante o conhecimento do 

cérebro humano para poder entender o seu funcionamento, e como as suas conexões são feitas, para melhor 

atingir indivíduos que apresentem o TDAH e, a neuropsicopedagogia propicia isso. 

Palavras-chave: Neuropsicopedagogia. TDAH. Inclusão. Contribuição. 

 

ABSTRACT 

Neuro Psychopedagogy emerged with several purposes, among them improving the identification of a series of 

neurological alterations in different individuals, by professionals in the area of health and education, being a tool 

to guide and improve the way to help the development of the individual in society and in the environment in which 

they live. It is known that individuals with attention deficit hyperactivity disorder, better known as ADHD, affect 

about 6% of the population, being the most common neurological disorder among young people, children and 

adults. The article is about, to describe the contribution of neuropsychopedagogy to better development and 

learning of individuals with ADHD, from a brief research through literature review. After this study, it was possible 

to conclude that the individual's learning and development are something continuous, complex and that involves 

several factors, such as psychological, biological, lived experiences and their cultures, where interrelationships are 

extremely important. Since all learning is constant, it is defined with the changes that each individual goes through 

in their lives, thus, it is important to know the human brain to be able to understand its functioning, and how its 

connections are made, to better reach individuals who have ADHD and neuro psychopedagogy provides this. 

Keywords: Neuro Psychopedagogy. ADHD. Inclusion. Contribution. 

 

ABSTRACTO 

La neuropsicopedagogía surgió con varios propósitos, entre ellos mejorar la identificación de una serie de 

alteraciones neurológicas en diferentes individuos, por parte de profesionales del área de la salud y la educación, 

siendo una herramienta para orientar y mejorar la forma de ayudar al desarrollo del individuo en sociedad y en el 

medio ambiente en el que viven. Se sabe que los individuos con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, 

más conocido como TDAH, afectan a cerca del 6% de la población, siendo el trastorno neurológico más frecuente 

entre jóvenes, niños y adultos. El artículo trata de describir la contribución de la neuropsicopedagogía para un 

mejor desarrollo y aprendizaje de las personas con TDAH, a partir de una breve investigación a través de la revisión 

de la literatura. Luego de este estudio se pudo concluir que el aprendizaje y desarrollo del individuo es algo 

continuo, complejo y que involucra varios factores, como el psicológico, el biológico, las experiencias vividas y 

sus culturas, donde las interrelaciones son sumamente importantes. Dado que todo aprendizaje es constante, se 
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define con los cambios que atraviesa cada individuo en su vida, por ello, es importante conocer el cerebro humano 

para poder entender su funcionamiento, y cómo se realizan sus conexiones, para llegar mejor a los individuos. que 

tienen TDAH y la neuropsicopedagogía lo brinda. 

Palabras clave: Neuropsicopedagogía. TDAH. Inclusión. Contribución. 

 

INTRODUÇÃO 

 Atualmente, a educação está preocupando os profissionais que trabalham dentro das 

escolas, especialmente aqueles que estão presentes diariamente nas salas de aula.  

  A defasagem é um fator agravante na aprendizagem dos alunos e pode ser causada por 

vários fatores, dentre eles o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH). 

  O número de alunos nas salas de aula portadores do TDAH é grande, por esse motivo, 

a escola está atenta a identificar sintomas compatíveis como os apresentados por portadores da 

hiperatividade.  

  O estudo desse transtorno tem despertado interesse de pesquisadores de múltiplas áreas 

do conhecimento humano: educação, medicina e psicologia. 

  Com o mesmo interesse este trabalho foi desenvolvido: compreender o TDAH em todas 

as suas facetas. 

  É sabido que a neuropsicopedagogia surgiu a partir da fusão da neurociência, psicologia 

e a pedagogia, sendo a mesma importante para todos os indivíduos, porém para as pessoas com 

TDAH e/ou outros transtornos, ela é se mostra fundamental, pois obtendo o conhecimento do 

cérebro, o profissional tem a possibilidade de ajudar esses indivíduos com seu desenvolvimento 

e aprendizagem. 

  Por ser uma temática de grande relevância, busca-se no desenvolvimento dessa 

pesquisa, atribuir por meio da pesquisa bibliográfica, como a neuropsicopedagogia pode 

contribuir para as pessoas que tem TDAH, uma vez que o problema sendo conhecido e 

diagnosticado, todos os envolvidos podem indicar estratégias de como lidar com o TDAH, 

evitando discriminação, devido as diferenças. 

 

DESENVOLVIMENTO  

TRANSTORNOS DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) 

O Transtorno do déficit de Atenção e Hiperatividade, também conhecido como 

(TDAH), de acordo com a American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders 1994 (Association, 1994), se apresenta a partir de uma 

combinação de falta de atenção, dificuldade de ficar quieto, a hiperatividade, impulsividade, 

que pode se manifestar indivíduos de qualquer idade, sendo mais comum em crianças, e afeta 

de 3 a 6% segundo estudo realizados (Barkley, Anastopoulos et al., 2008).   

O TDAH é um distúrbio conhecido desde o século XX, mas foi na década de 30 que 

passou a ser reconhecido como uma doença psicológica infantil. Em 1992, o transtorno foi 

reconhecido legalmente pela Organização Mundial de Saúde através da Classificação 

Internacional de Saúde (CID 10) (Legnani e De Almeida, 2008). 

 

Sabidamente, o TDAH sofre de um transtorno neurobiológico onde a região 

do encéfalo córtex pré-frontal, apresenta funcionamento diferente dos 

indivíduos que não apresentam esse transtorno, onde a capacidade de 

atenção está reduzida, afetando dessa forma a capacidade de planejar, 
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organizar, memória de curto prazo e administração do tempo, podendo 

prejudicar desde a infância até a vida adulta (Biscaia e Kelmo, 2013). 

 

Segundo (De Oliveira Neto, De Luca et al., 2019): 

 

A principal causa do TDAH é de ordem genética, porém fatores como o 

cigarro durante a gravidez, problemas familiares, também estão relacionados 

à predisposição ao desenvolvimento dos sintomas do TDAH. Sendo que os 

sintomas são facilmente notados quando o indivíduo se depara com a 

necessidade de se concentrar, o que ocorre mais facilmente durante os anos 

escolares, os sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade são 

recorrentes (Galvão e Abuchaim, 2009).  

 

Para identificar o TDAH, a análise é clínica e segue um sistema classificatório como o 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health Disorder, Fourth Edition, 2000 (DSM- 

IV) (Segal, 2010), este, envolve uma lista com 18 (dezoito) sintomas, sendo: 9 (nove) deles 

relacionados à desatenção, 6 (seis) à hiperatividade e 3 (três) à impulsividade. 

De acordo com o DSM-5, o TDAH pode ser subdividido pela presença ou ausência de 

desatenção, hiperatividade, impulsividade, determinadas por subtipos que o classificam como: 

combinado, predominantemente desatento, predominantemente hiperativo/impulsivo. 

 

DIAGNÓSTICOS DO TRANSTORNO DO DÉFICIT DE ATENÇÃO E 

HIPERATIVIDADE 

Por muitos anos, somente neurologistas e psiquiatras faziam o diagnóstico de TDAH, o 

que não ocorre mais. Atualmente o diagnóstico de TDAH envolve vários profissionais de 

diversas áreas: neurologista, psicólogo e psicopedagogo.  

Um importante aspecto do processo diagnóstico é o histórico clínico e 

desenvolvimental. A avaliação inclui um estudo do funcionamento intelectual, social e 

emocional. No diagnóstico também são incluídas informações e relatórios elaborados por 

professores e pessoas que convivem com o indivíduo portador de TDAH. Os relatos fornecidos 

pela família tem muita utilidade, pois há grandes hipóteses de haver outro membro familiar que 

também é portador do TDAH, muitas vezes até mesmo o pai da criança.  

A dificuldade é que há pais que acreditam que quando crianças são desatentos, agitados, 

porém, não são portadores do TDAH. Dados referentes à vivência de todas as fases da criança, 

como histórias curiosas sobre o comportamento ou atitudes da criança, impaciência com 

frequência também são importantes para a avaliação do diagnóstico. 

 

Exames Médicos também são de suma importância para esclarecer causas de 

sintomas parecidos com os de TDAH, como os sintomas de reações adversas 

às medicações e problemas de tireóide. Estabelecer critérios para a 

identificação de uma pessoa DDA sempre foi um grande desafio enfrentado 

pela psiquiatria e a psicologia. A boa anamnese consiste em uma conversa 

detalhada sobre toda a história de vida de um indivíduo, desde sua gestação 

até os dias atuais. Surge aí a primeira grande dificuldade em se fazer o 

diagnóstico de DDA em adultos, já que, muitas vezes, não é possível colher 
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dados com seus pais ou com seus cuidadores infantis; resta, apenas, o seu 

próprio relato que, obviamente, será deficiente em vários registros 

importantes.  (SILVA, 2003, p. 184).  

 

Quando há reconhecimento da presença de TDAH durante toda a vida, os métodos e 

relatórios relacionados ao diagnóstico da pessoa adulta com TDAH estão se padronizando e 

permitindo-se mais acessíveis. 

Neste sentido, podem-se estabelecer assim algumas etapas fundamentais no processo de 

diagnóstico do distúrbio do Déficit de Atenção: 

 

1ª etapa: Procurar um médico especializado no assunto para que você possa 

expor suas ideias sobre a possibilidade de possuir esse tipo de funcionamento 

comportamental. 

2ª etapa: Relacionar para ele suas dificuldades e desconforto nas áreas 

profissional/escolar, afetivo-familiar e social, citando exemplos situacionais 

claros. 

3ª etapa: Verificar se esses problemas o acompanham, desde a infância. 

4ª etapa: Certificar-se de que suas alterações se apresentam em um grau 

(intensidade) significativamente maior, quando comparado à outras pessoas 

de seu convívio, que se encontram na mesma faixa etária e em 

condições socioculturais semelhantes. 

5ª etapa: Eliminar a presença de qualquer outra situação médica ou não médica 

que seja capaz de explicar as alterações apresentadas em seu comportamento, 

bem como os transtornos que elas lhe causam no dia-a-dia. (SILVA, 2003, p. 

184-185). 

 

Depois de diagnosticado a presença do Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade, inicia-se o processo de tratamento do TDAH. 

 

A NEUROPSICOPEDAGOGIA 

Segundo a Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia (SBNPP, 2017), a 

neuropsicopedagogia é definida como uma ciência transdisciplinar baseada nos 

conhecimentos da Neurociência Aplicada, que tem como cerne o estudo da relação do cérebro 

e a aprendizagem, com o intuito de reintegração pessoal, social e escolar. 

Sendo assim, ela tenta aprimorar os educadores para melhor entender o funcionamento 

do cérebro de crianças, como ocorre o processo de informações, a SBNPP ainda afirma que a 

Neuropsicopedagogia é um novo campo que vem para contribuir com o ensino e 

aprendizagem. 

Segundo (Rotta e Pedroso, 2006): 

  

A dificuldade de aprendizagem é um termo genérico que engloba diversos 

problemas, como fala escrita, leitura e raciocínio, que alteram a capacidade 

de a criança aprender independentemente de suas condições neurológicas. 

Estas dificuldades estão associadas também com fatores, sociais, familiares, 

emocional, individual, neurológicas, orgânicas e outros. 
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A neuropsicopedagogia teve entrada no Brasil a partir do Centro Nacional de Ensino 

Superior, Pesquisa, Extensão, Graduação e Pós-Graduação (CENSUPEG) em 2008, no estado 

de Santa Catarina, sabidamente é uma área que vem ganhando notoriedade, devido a 

contribuição científica e educacional que vem proporcionando (Hennemann, 2012). 

 

A Neuropsicopedagogia é uma ciência que pode ter impacto positivo no 

desenvolvimento profissional dos professores e auxiliar nas relações dos 

alunos, sendo um novo paradigma transdisciplinar, abrindo caminhos, para 

novas metodologias de ensino e aprendizagem, tendo como base as 

investigações próprias dos educadores, rompendo os mistérios de como o 

cérebro, trabalha, processa e aprende de acordo com as informações 

recebidas (Fonseca, 2014). 

 

O TDAH E A NEUROPSICOPEDAGOGIA 

Para que a Neuropsicopedagogia seja introduzida de forma positiva para as crianças 

com TDAH, é necessário que o diagnóstico da mesma seja preciso. As crianças com TDAH 

devem fazer avaliações psiquiátricas, pois muitas vezes é necessário o uso de medicamentos, 

que irá melhorar a memória e o modo impulsivo/hiperativo da criança, ajudando assim no 

desenvolvimento.  

Todos os envolvidos com o desenvolvimento do TDAH devem estar esclarecidos, pois 

facilita à criança em casa, na escola a melhorar seu desenvolvimento, (Rotta e Pedroso, 2006), 

chama atenção para que na escola sejam oferecidos textos curtos, para a criança não se perder 

e desinteressar, a mesma deve estar próxima ao professor, em casa deve ter uma rotina. 

Sabidamente as medicações usadas agem controlando os neurotransmissores, que são 

hormônios que regulam as sinapses, sendo alguns importantes para a concentração dos TDAH, 

como a Ritalina que é um psicomotor, que ajuda a regular a dopamina, importante para o 

funcionamento do cérebro.  

 

Outra contribuição da neuropsicopedagogia para o TDAH são os 

profissionais neuropsicopedagogo que a família deve consultar, para que o 

mesmo possa ajudar e orientar como trabalhar no desenvolvimento de seus 

filhos, sendo que a família deve ser honesta, sem segredos e devem falar as 

principais dificuldades dos seus filhos, pois essa etapa visa verificar a 

qualidade de comunicação e qualidade da comunicação com seus filhos, para 

identificar as dificuldades de aprender (Fernández, 1991). 

 

O neuropsicopedagogo pode aperfeiçoar técnicas usadas com as crianças, a fim de 

realizar testes, montar estratégias para melhor lidar com esse tipo de problema, o mesmo deve 

auxiliar pais, professores para realizar trabalhos, brincadeiras, mais lúdicas, para tentar 

prender e chamar a atenção das crianças com TDAH (Oliveira, 1996). 

O neuropsicopedagogo deverá observar a forma como essas crianças aprendem, e a 

partir dessas informações, elaborar estratégias pedagógicas para que a aprendizagem da 

criança com TDAH se desenvolva de forma significativa. (Porto, 2013). 

No espaço escolar o neuropsicopedagogo pode contribuir propondo adaptações nas 

técnicas e metodologias de ensino para com o TDAH, focando nos jogos, brincadeiras, que 
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estimulem o raciocínio e resolução de situações problemas (Legnani e De Almeida, 2009). 

A afetividade é considerada importante para a criança, sendo assim, é de extrema 

importância que todos os envolvidos proponham condições para que isso ocorra, devem ser 

observadas também as características dessa criança, para que o trabalho seja direcionado. 

Deste modo, a neuropsicopedagogia e seus profissionais, os neuropsicopedagogos,  

são hoje de fundamental importância para as crianças que apresentam o TDAH, auxiliando-

as tanto na escola, como na família e sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término do presente trabalho, foi possível constatar que o TDAH é um transtorno 

que não tem cura, porém, quando o paciente se dispõe a fazer um tratamento envolvendo 

especialistas, terapias e se necessário o uso de medicamentos, seus sintomas são minimizados. 

Pais e professores devem estar comprometidos para controlar o portador do transtorno 

em casa ou na escola.  

É necessário ter um conhecimento sobre todas as facetas do TDAH e de suas 

dificuldades, como também é preciso saber distinguir comportamentos originados do transtorno 

e comportamentos causados por algum benefício próprio. 

O professor tem um papel importante na identificação do TDAH, visto que em muitos 

casos o transtorno só é percebido dentro da escola, por ser um ambiente que exige atenção, 

concentração e motivação. Também é fundamental o interesse do professor em adaptar suas 

atividades, didática e estratégias para que o conteúdo trabalhado com os demais alunos da sala 

seja compreendido pelo aluno com transtorno. 

Nesse caso, a presença do psicopedagogo dentro da escola, orientando o professor, bem 

como desenvolvendo um trabalho com o aluno é incontestável. Dentre as funções do 

neuropsicopedagogo junto ao trabalho com o portador de TDAH estão as estratégias para 

diminuir a hiperatividade e melhorar ou aumentar o tempo de concentração, estimular a 

autoestima do aluno, evitando um comprometimento na sua aprendizagem, orientar o professor 

em como agir dentro da sala de aula, etc. 

Lidar com crianças portadoras de TDAH não é uma tarefa fácil, nem para a família e 

nem para a escola. Essas crianças, normalmente, têm dificuldade para realizar tarefas, 

principalmente quando exige um esforço mental. Esse tipo de tarefa é visto pelo indivíduo como 

desagradável, então se mostra resistente a realizá-la.  

Em consequência das dificuldades que encontram os indivíduos portadores de TDAH, 

evitam ou tem forte apatia pelas atividades que exigem dedicação e atenção prolongada ou que 

exigem organização e concentração, como os trabalhos escolares, por exemplo.  

Disciplinar a criança com TDAH e a seus pais é uma das possibilidades que a escola 

tem para enfrentar o problema em seu cotidiano.  

Para ajudar a criança hiperativa a superar suas dificuldades é essencial compreender o 

seu comportamento, e fazer a distinção entre o comportamento indisciplinado é aquele que 

resulta de sua incapacidade de adaptação ou atenção. 
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RESUMO 

Compete ressaltar que presumíveis contribuições dos estudos não se aplicam em averiguar a reincidência de 

especialidades de práticas educativas transmissíveis no âmbito do ensino de Ciência Naturais, neste caso, para as 

séries iniciais do Ensino Fundamental. Assemelhar-se a, ao contrário, que no plano metodológico, os 

procedimentos viabilizaram uma caracterização ampliada do distanciamento entre os fazeres profissionais dos 

professores e as diretrizes dos PCN para a área de Ciências Naturais. Esta caracterização acentuou restrições de 

habilidades e dificuldades no estabelecimento de vínculos e de relações entre dimensões importantes da atuação 

profissional docente.  

Palavras-chave: Parâmetros. Curriculares. Nacionais. Didática. Ciências.  

 

ABSTRACT 

It should be noted that the presumably contributions of the studies do not apply to investigating the recurrence of 

specialties in transmissive educational practices within the scope of the teaching of Natural Sciences, in this case, 

for the initial grades of elementary school. On the contrary, it is similar to the fact that, on the methodological 

level, the procedures enabled an expanded characterization of the distance between the professional practices of 

teachers and the guidelines of the PCNs for the area of Natural Sciences. This characterization accentuated skills 

restrictions and difficulties in establishing links and relationships between important dimensions of professional 

teaching. 

Keywords: Parameters. Curriculum. Nationals. Didactics. Science. 

 

ABSTRACTO 

Cabe señalar que los presuntos aportes de los estudios no se aplican a investigar la recurrencia de especialidades 

en prácticas educativas transmisivas en el ámbito de la enseñanza de las Ciencias Naturales, en este caso, para los 

grados iniciales de la escuela primaria. Por el contrario, es similar a que, a nivel metodológico, los procedimientos 

permitieron una caracterización ampliada de la distancia entre las prácticas profesionales de los docentes y los 

lineamientos del PCN para el área de Ciencias Naturales. Esta caracterización acentuó las restricciones de 

habilidades y las dificultades para establecer vínculos y relaciones entre dimensiones importantes de la docencia 

profesional. 

Palabras-clave: Parámetros Plan de estudios. Cosas didácticas nacionales. Ciencia. 

 

 

INTRODUÇÃO 
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 O presente trabalho está em consonância com a disciplina Didática das Ciências da 

Natureza. Para tanto, será apresentado uma breve análise do documento produzido pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) e Secretaria de Educação Fundamental (SEF) 

produzido em 1997, intitulado Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) a partir da seleção do 

volume 04 – Ciências Naturais. 

 

CONHECENDO O DOCUMENTO 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais são referenciais de qualidade organizados pelo 

Governo Federal em 1996. Essas diretrizes são voltadas, sobretudo, para a estruturação e 

reestruturação dos currículos escolares de todo o Brasil obrigatórias para a rede pública e 

opcionais para as instituições privadas. Ou seja, o objetivo principal dos PCNs é padronizar o 

ensino no país, constituindo pilares fundamentais para nortear a educação formal e a própria 

inclusão escolar sociedade no cotidiano. 

Repartidos em disciplinas, os parâmetros compreendem práticas de organização de 

conteúdo, formas de abordagem das matérias com os alunos, a um bom emprego das práticas 

das lições ensinadas e a melhor conduta a ser adotada pelos educadores em situações diversas. 

Os PCN começaram a ser decididos com maior consideração às diferentes realidades regionais, 

levando em conta a extensão territorial e cultural do país. Além disso, outro ponto que as 

diretrizes procuram instigar nas últimas edições foi a atualização profissional de professores, 

coordenadores e diretores. 

Podemos dizer que o ensino de Ciências Naturais no Ensino Fundamental vem ao longo 

do tempo repetindo fatos e tendências dominantes que até os dias atuais ainda continuam sendo 

ministradas de forma naturalizada. Até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases n. 4.024/61, 

ministravam-se aulas de Ciências Naturais apenas nas duas últimas séries do antigo curso 

ginasial. Essa lei estendeu a obrigatoriedade do ensino da disciplina a todas as séries ginasiais. 

Apenas a partir de 1971, com a Lei n. 5.692, Ciências Naturais passou a ter caráter obrigatório 

nas oito séries do primeiro grau.  (PCN, 1997:19). 

E mesmo com a Lei de Diretrizes e Bases n. 4.024/61 os professores relutam em ensinar 

da forma tradicional. O que mais importava aos professores na época era o que ele transmitia e 

o aluno era apenas receptor daquele conhecimento inquestionável que o professor repassava. 

“O conhecimento científico era tomado como neutro e não se punha em questão a verdade 

científica" (PCN, 1997:19). Com a formação de professores houve a preocupação de 

desenvolver atividades experimentais, sendo assim o ensino de Ciências fez com que houvesse 

uma abertura para o processo de transmissão do saber científico. 

 

O objetivo fundamental do ensino de Ciências passou a ser o de dar condições 

para o aluno identificar problemas a partir de observações sobre um fato, 

levantar hipóteses, testá-las, refutá-las e abandoná-las quando fosse o caso, 

trabalhando de forma a tirar conclusões sozinho. O aluno deveria ser capaz de 

“redescobrir” o já conhecido pela ciência, apropriando-se da sua forma de 

trabalho, compreendida então como “o método científico”: uma sequência 

rígida de etapas preestabelecidas. É com essa perspectiva que se buscava, 

naquela ocasião, a democratização do conhecimento científico, reconhecendo-

se a importância da vivência científica não apenas para eventuais futuros 

cientistas, mas também para o cidadão comum. (PCN, 1997:19). 
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Foram importantes as discussões naquele período em que se começa a vislumbrar novos 

objetivos para o ensino de Ciências Naturais. Contudo os projetos em sala de aula não são 

aplicados nas periferias e não se aplicam por completo nos grandes centros urbanos. Deixando 

uma lacuna muito grande entre os estudantes. 

É de extrema importância salientar que o “método científico" levava o professor de 

Ciências Naturais a identificar inadvertidamente metodologia científica com metodologia do 

ensino de Ciências. “Durante a década de 80 pesquisadores do ensino de Ciências Naturais 

puderam demonstrar o que professores já reconheciam em sua prática, o simples experimentar 

não garantia a aquisição do conhecimento científico” (PCN, 1997: 20). 

Tivemos em meados da década de 70 uma grande crise energética, que gerou uma grave 

crise econômica mundial. Fato esse que acarretou uma ruptura de desenvolvimento após a 

Segunda Guerra Mundial. Sendo assim surgiu a industrialização que gerou problemas drásticos 

ao meio ambiente e à saúde, fazendo com que a presença de Ciências Naturais fosse presença 

obrigatória em todo o currículo.  

Em meio à crise político-econômica, são fortemente abaladas a crença na neutralidade 

da Ciência e a visão ingênua do desenvolvimento tecnológico. Faz-se necessária a discussão 

das implicações políticas e sociais da produção e aplicação dos conhecimentos científicos e 

tecnológicos, tanto em âmbito social como nas salas de aula. No campo do ensino de Ciências 

Naturais as discussões travadas em torno dessas questões iniciaram a configuração de uma 

tendência do ensino, conhecida como “Ciência, Tecnologia e Sociedade” (CTS), que tomou 

vulto nos anos 80 e é importante até os dias de hoje. (Ibidem: 20). 

No Brasil o que foi determinante na sociedade e educação foi o surgimento das 

tendências progressistas que se organizaram em correntes importantes a qual chamamos de: A 

Educação Libertadora e a Pedagogia Crítico-Social. Essas correntes influenciaram o ensino de 

Ciências em paralelo à tendência Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS): “A partir dos anos 

70 questionou-se tanto as abordagens quanto a organização dos conteúdos. ” (Ibidem: 20). 

Além disso, buscou-se um caráter interdisciplinar nos conteúdos, como: Biologia, Física, 

Química e Geociências. Entretanto, nos anos 80, as mudanças provocadas pelas discussões em 

torno da nova corrente apontavam que: o processo educacional “demonstraram a existência de 

conceitos intuitivos, espontâneos, alternativos ou pré-concepções” acerca dos fenômenos 

naturais. Noções que não eram consideradas no processo de ensino e aprendizagem e são 

centrais nas tendências construtivistas. ” (Ibidem: 21), assim, houve grande mobilização em 

torno de pesquisas voltadas para a área comportamental do aluno.  

Na apresentação do documento fica claro qual é a base que nortearão as ações dos 

professores: a cidadania e que o ensino de ciências levaria o aluno a compreender o mundo em 

que vive a partir da valorização dada pela sociedade ao conhecimento científico e tecnológico. 

Além disso, enfoca que ao aprender ciências o professor em seu trabalho se utilizará de 

“conceitos e procedimentos desta área e contribuem para a ampliação das explicações sobre os 

fenômenos da natureza, para o entendimento e o questionamento dos diferentes modos de nela 

intervir e, ainda, para a compreensão das mais variadas formas de utilizar os recursos naturais. 

” (Ibidem, 15).  

Conforme Teixeira (s/d) a formulação do referido documento ocorreu em discussões de 

especialistas em educação iniciadas em 1995 sendo lançada uma versão preliminar e após esse 
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tempo, entre 1997 e 1998 o documento foi lançado em sua versão final. A pretensão do 

documento era servir de norteador para a construção de uma base comum em todo o território 

nacional devido ao ensino apresentar altos índices de evasão, repetência e apresentar diferenças 

nas necessidades de aprendizagem. Outros fatores contribuíram para se pensar em um 

documento que fornecesse uma base comum no currículo das escolas brasileiras, tais como: em 

1980, a mudança política no Brasil e juntamente com a Constituição Federal (CF) em 1988 

fomentaram a discussão entre educadores e setores políticos. Sendo assim, a CF no art. 210 que 

diz: “fixa os conteúdos mínimos assegurando a formação básica comum e o respeito aos valores 

culturais e artísticos nacionais e regionais” e também a Conferência Mundial da Educação para 

Todos ocorrida na Tailândia e que reuniu notáveis organismos internacionais (Unesco, Unicef, 

banco Mundial, Cepal e outros) e posteriormente em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) em seus artigos 9 e 32 também tocam em pontos em que a educação brasileira carece: 

acesso, permanência e qualidade. 

Conforme Pino et al (2005) a concepção de currículo encontrada nos PCN se dá através 

da interligação entre as áreas que compõem o documento (português, matemática, história, 

ciências) e que o conhecimento também é desenvolvido pelos temas transversais facilitando, 

assim, a interdisciplinaridade e a divisão dos temas de dois em dois ciclos (dois a cada série) 

inibe a fragmentação dos conteúdos e possibilitar maior integração e uma abordagem mais 

complexa. A seleção dos saberes é marcada pela afinidade entre eles, no primeiro ciclo são 

valorizados os conhecimentos de ciências naturais aliadas às suas relações com a tecnologia e 

a sociedade. 

O documento analisado aponta que o ensino de ciências tem por objetivo desenvolver 

competências para que o aluno compreenda o mundo em que vive e atua nele de forma 

consciente e cidadã usando os conhecimentos científicos e tecnológicos. Assim os objetivos 

tanto gerais quanto específicos encontrados nos PCN direcionam a prática pedagógica a uma 

perspectiva de mudança, isto é, o professor não se utiliza somente da transmissão de conteúdos 

através da exposição oral, mas busca alternativas para alcançar a aprendizagem. Portanto, sua 

ação em sala de aula passa a adotar a mediação com seus alunos com a finalidade de construir 

o conhecimento através de experimentações, observações sobre o cotidiano e utilização de 

materiais que vão além do livro didático tais como: jornais, revistas, blogs, sites e jogos 

educativos. Abaixo se encontram os objetivos gerais propostos pelo documento. 

● Compreender a natureza como um todo dinâmico, sendo o ser humano parte integrante 

e agente de transformações do mundo em que vive; 

● Identificar relações entre conhecimento científico, produção de tecnologia e condições 

de vida, no mundo de hoje e em sua evolução histórica; 

● Formular questões, diagnosticar e propor soluções para problemas reais a partir de 

elementos das Ciências Naturais, colocando em prática conceitos, procedimentos e 

atitudes desenvolvidos no aprendizado escolar; 

● Saber utilizar conceitos científicos básicos, associados à energia, matéria, 

transformação, espaço, tempo, sistema, equilíbrio e vida; 

● Saber combinar leituras, observações, experimentações, registros, etc. para coleta, 

organização, comunicação e discussão de fatos e informações; 

● Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a 

construção coletiva do conhecimento; 
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● Compreender a saúde como bem individual e comum que deve ser promovido pela ação 

coletiva; 

● Compreender a tecnologia como meio para suprir necessidades humanas, distinguindo 

usos corretos e necessários daqueles prejudiciais ao equilíbrio da natureza e ao homem. 

 (PCN: Ciências Naturais, 1997, p. 39-40). 

 

  Deste modo, conforme os PCN, as atividades devem ser organizadas de forma a permitir 

que os estudantes possam: 

● Observar, registrar e comunicar algumas semelhanças e diferenças entre diversos 

ambientes, identificando a presença comum de água, seres vivos, ar, luz, calor, solo e 

características específicas dos ambientes diferentes; 

● Estabelecer relações entre características e comportamentos dos seres vivos e condições 

do ambiente em que vivem, valorizando a diversidade da vida; 

● Observar e identificar algumas características do corpo humano e alguns 

comportamentos nas diferentes fases da vida, no homem e na mulher, aproximando-se 

à noção de ciclo vital do ser humano e respeitando as diferenças individuais; 

● Reconhecer processos e etapas de transformação de materiais em objetos; 

● Realizar experimentos simples sobre os materiais e objetos do ambiente para investigar 

características e propriedades dos materiais e de algumas formas de energia; 

● Utilizar características e propriedades de materiais, objetos, seres vivos para elaborar 

classificações; 

● Formular perguntas e suposições sobre o assunto em estudo; 

● Organizar e registrar informações por meio de desenhos, quadros, esquemas, listas e 

pequenos textos, sob orientação do professor; comunicar de modo oral, escrito e por 

meio de desenhos perguntas, suposições, dados e conclusões, respeitando as diferentes 

opiniões e utilizando as informações obtidas para justificar suas ideias; 

● Identificar e compreender as relações entre solo, água e seres vivos nos fenômenos de 

escoamento da água, erosão e fertilidade dos solos, nos ambientes urbano e rural; 

● Caracterizar causas e consequências da poluição da água, do ar e do solo. 

● Caracterizar espaços do planeta possíveis de serem ocupados pelo homem, 

considerando as condições de qualidade de vida; 

● Compreender o corpo humano como um todo integrado e a saúde como bem-estar físico, 

social e psíquico do indivíduo; 

● Compreender o alimento como fonte de matéria e energia para o crescimento e 

manutenção do corpo, e a nutrição como conjunto de transformações sofridas pelos 

alimentos no corpo humano: a digestão, a absorção e o transporte de substâncias e a 

eliminação de resíduos; 

● Estabelecer relação entre a falta de asseio corporal, a higiene ambiental e a ocorrência 

de doenças no homem; 

● Identificar as defesas naturais e estimuladas (vacinas) do corpo; 

● Caracterizar o aparelho reprodutor masculino e feminino, e as mudanças no corpo 

durante a puberdade, respeitando as diferenças individuais do corpo e do 

comportamento nas várias fases da vida; 
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● Identificar diferentes manifestações de energia luz, calor, eletricidade e som e conhecer 

alguns processos de transformação de energia na natureza e por meio de recursos 

tecnológicos; 

● Organizar e registrar as informações por intermédio de desenhos, quadros, tabelas, 

esquemas, gráficos, listas, textos e maquetes, de acordo com as exigências do assunto 

em estudo, sob orientação do professor; 

● Interpretar as informações por meio do estabelecimento de relações de dependência, de 

causa e efeito, de sequência e de forma e função; 

● Responsabilizar-se no cuidado com os espaços que habita e com o próprio corpo, 

incorporando hábitos possíveis e necessários de alimentação e higiene no preparo dos 

alimentos, de repouso e lazer adequados; 

● Valorizar a vida em sua diversidade e a preservação dos ambientes. (PCN: Ciências 

Naturais, 1997, p. 63-65, 84-86). 

 

Assim sendo, notamos que os objetivos acima descritos sinalizam que o ensino de 

ciências além de oferecer as capacidades necessárias para os novos tempos, também apresenta 

um modo de ensinar ancorada na perspectiva tradicional e positivista. Ou seja, o professor leva 

para sala de aula a concepção que o conhecimento científico é produzido em etapas sequenciais, 

seguindo passos (organiza e coleta de dados e levantamento de hipótese), é imutável e, portanto, 

tida como neutra. Ao observar as ações que são esperadas que os estudantes sejam capazes de 

realizar, vemos em sua totalidade que as atividades propostas sugerem transformação de 

comportamento ou induzem os professores a difundir uma concepção empirista-indutivista 

acerca das ciências. 

O conhecimento não se faz por mera acumulação e para o ensino de Ciências Naturais 

é necessária à construção do processo de aprendizagem, é dever do professor fazer com que os 

alunos se apropriem do conhecimento científico e desenvolvam uma autonomia no pensar e no 

agir, convidar o aluno a expor suas ideias para explicar determinado fenômeno e a confrontá-

las com outras explicações. Mas todo esse processo não é espontâneo, e sim acontece com a 

intervenção do professor, pois o mesmo tem condições de orientar o caminhar do aluno, criando 

situações interessantes e significativas. A aproximação ao conhecimento científico se faz 

gradualmente desde que o professor interfira adequadamente. 

A aprendizagem não ocorre somente em sala de aula, aprendemos a todo o momento, e 

o aluno precisa manifestar o espírito pesquisador interessado, desenvolvendo a necessidade de 

aprender, tornando-se um ser questionador e crítico da realidade que circunda. Nesta 

perspectiva, a educação era concebida como o instrumento que permitiria adaptar os indivíduos 

à sociedade, por ensinar que, independente das diferenças individuais, deve-se respeitar e 

aceitar a todos.  A escola, por sua vez, ainda não possui práticas pedagógicas ajustadas para 

tratar da emoção e afetividade, que propicia condições aos alunos para aprender a lidar com 

estas dimensões da subjetividade. Esta também é uma dimensão distinta, embora articulada, a 

transversalidade. Nesta perspectiva, há muito a fazer em termos de uma educação em que a 

escola se adeque ao aluno com problemas psicomotor. 

Pode-se observar que os PCNs apenas tentam documentar as falhas que vem se 

arrastando há muitos anos e que esse documento vem corroborar para que o currículo seja 

tratado apenas de forma não muita clara e que as escolas ainda continuam com um ambiente 
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tradicionalista, não conseguindo acompanhar os alunos que seguem sendo postos enfileirados 

e que sua opinião não tenha validade perante o professor que se impõe de maneira clara e 

objetiva a ser ele o detentor da verdade.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais apresentam eixos temáticos para falar das 

Ciências Naturais, seriam estes: o meio ambiente, o ser humano, a saúde e os recursos 

tecnológicos. Temáticas essas relacionadas a conceitos e procedimentos aplicáveis ao Ensino 

Fundamental.  

 

OS CONTEÚDOS DE CIÊNCIAS NATURAIS NO ENSINO FUNDAMENTAL 

Os conteúdos estão organizados em blocos temáticos para que não sejam tratados como 

assuntos isolados, permitindo ao educador criar e organizar seu planejamento considerando a 

sua realidade existente. Este tipo de organização também se adequa ao interesse e às 

características do aluno, pois considera o seu contexto social e sua vivência cultural. Assim, 

vemos que a organização em blocos temáticos possibilita ao educador e ao aluno dividir 

conhecimentos científicos de forma relevante, considerando sempre a realidade da comunidade, 

porém, é imprescindível lembrar que considerar tais aspectos não significa que a estrutura do 

conhecimento científico não tem o seu papel no currículo. 

Em cada bloco temático são apontados: 

● Conceitos - são conhecimentos desenvolvidos pelas diferentes ciências (astronomia, 

biologia, física, geociências e química) e aqueles relacionados às tecnologias. São 

também, conceitos que importam e interferem no aprendizado científico, as explicações 

intuitivas, de senso comum. 

● Procedimentos – são os modos de indagar, selecionar e elaborar o conhecimento que 

implicam comparativamente a estrutura Dialética: tese (seleção do conhecimento 

obtido), antítese (indagação do aluno) e síntese (elaboração do novo conhecimento). 

● Atitudes – estas se relacionam com o desenvolvimento de posturas e valores humanos, 

na relação entre o homem, conhecimento e ambiente. Possibilitando ainda, o trabalho 

com temas transversais, como por exemplo, a ética. 

 

CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO CONTEÚDO 

Como citado acima, os conteúdos devem se constituir: em fatos, conceitos, 

procedimentos, atitudes e valores que estejam de acordo com o nível de desenvolvimento 

intelectual do aluno e seu contexto histórico para que o aluno compreenda as relações entre o 

homem e a natureza mediada pela tecnologia, superando interpretações ingênuas sobre a 

realidade à sua volta. Os conteúdos também devem favorecer a construção de uma visão de 

mundo que se apresenta como um todo formado por elementos inter-relacionados.  

 

AMBIENTE 

 Traz reflexões referentes aos problemas ambientais e fatores econômicos, políticos, 

sociais e históricos. Focando discussões sobre responsabilidades humanas voltadas ao bem-

estar comum e ao desenvolvimento sustentável. 

 A Ecologia é o principal referencial teórico para os estudos ambientais, entendendo que 

os conceitos de ecologia são construções teóricas e não fenômenos observáveis ou passíveis de 

experimentação, estuda as relações de interdependência entre os organismos vivos e destes com 
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os componentes sem vida do espaço que habitam, resultando em um sistema aberto denominado 

ecossistema.  

 Tais relações são enfocadas nos estudos das cadeias alimentares, do fluxo de energia, 

da fotossíntese, da adaptação dos seres vivos ao ambiente, da biodiversidade. Ao trabalhar com 

o estudo da ecologia usam-se conhecimentos da química, da física, da geologia, da 

paleontologia, da biologia e de outras ciências, o que faz da ecologia uma ciência 

interdisciplinar.  

 Percebemos que a partir do senso comum os indivíduos criam suas percepções sobre o 

meio ambiente e problemas ambientais, não levando em conta o ponto de vista científico.  

Tomemos como exemplo: A forma de lidar com o lixo. Ao trabalhar com o conhecimento 

científico faz-se necessário explicar o “por quê” de não jogar lixo nas ruas ou por que não se 

deve desperdiçar materiais, como água, papel ou plástico. Assim, cria-se significado para tais 

ações.  

 

SER HUMANO E SAÚDE 

Dentro desse eixo devem ser desenvolvidos os seguintes temas: 

Neste bloco “Ser humano e Saúde” o professor deverá ensinar aos seus alunos os 

primeiros estudos sobre as transformações durante o crescimento e o desenvolvimento, 

enfocando as principais características com relação ao corpo, comportamentos e atividades. “A 

concepção de corpo humano como um sistema integrado, que interage com o ambiente e reflete 

a história de vida do sujeito, orienta esta temática” (Ibidem: 38). A distinção que ocorre entre 

todos os alimentos de acordo com suas fontes, nutrientes, valores energéticos e reguladores, 

caracterizando o papel de cada grupo no organismo humano, para mostrar as consequências que 

uma carência nutricional pode causar, por exemplo, e os benefícios que cada alimento pode 

trazer. A compreensão de processos envolvidos na nutrição do organismo estabelecendo 

relações entre os fenômenos da digestão dos alimentos, a absorção de nutrientes e sua 

distribuição pela circulação sanguínea para todos os tecidos do organismo. 

Nas funções do corpo humano é necessário ensinar e fazer com que os alunos 

compreendam as funções do corpo humano e para que possam servir e as consequências de 

cada uma. Uma importante parte deste estudo é referente à parte da anatomia e fisiologia dos 

aparelhos reprodutores, masculino e feminino. No corpo feminino ocorre o ciclo menstrual e 

no corpo humano masculino a ejaculação, tornando o aluno capaz de entender tal relação e ser 

capaz de associar a gravidez com essa ação. Estabelecendo uma relação de prevenção da 

gravidez com o uso de preservativos, a contracepção e a prevenção das doenças sexualmente 

transmissíveis, valorizando um sexo seguro. É importante ao lidar com esse assunto fazer com 

que o professor incentive os seus alunos a valorizem as diferenças individuais de cada um, seja 

quanto à cor, idade, sexo, ao corpo, ou então ao ritmo de aprendizagem ou diferenças 

socioculturais, ainda mais por ser muito comum nessa idade vergonhas e brincadeiras ao tratar 

deste assunto. 

Portanto, o conhecimento sobre o corpo humano para o aluno deve estar associado a um 

melhor conhecimento do seu próprio corpo, por ser seu e por ser único, e com o qual ele tem 

uma intimidade e uma percepção subjetiva que ninguém mais pode ter. Essa visão favorece o 

desenvolvimento de atitudes de respeito e de apreço pelo próprio corpo e pelas diferenças 

individuais. (Ibidem: 38). 
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O ser humano como um ser vivo faz parte de um ciclo vital: nasce, cresce, desenvolve, 

se reproduz (ou não) e morre. Não necessariamente o ciclo se conclui, pois, o corpo humano 

está propício a doenças que podem decorrer de fatores hereditários ou adquiridos ao longo da 

vida, que podem ser capazes de interromper antes o ciclo ou até mesmo o convívio em 

sociedade. 

 

RECURSOS E TECNOLOGIAS 

Neste bloco o assunto se foca na transformação da natureza para a utilização de recursos 

naturais (alimentos, materiais e energias) em função da melhoria e das pessoas e seus 

benefícios. Como as indústrias e os produtos caseiros fazem parte e se encaixam nesse 

cotidiano, e como tais produtos da natureza ou transformados pelos homens são importantes e 

necessários.  

O importante dos estudos dos recursos e tecnologias é que o professor selecione temas 

para estimular e aproximar os assuntos de acordo com a realidade e origem dos alunos, as 

técnicas para obtenção, transformação de componentes da natureza, ocorrendo uma 

investigação das produções de interesse local e regional. Os estudos sobre as transformações 

que ocorrem com os materiais para se tornarem objetos estabelecem grandes possibilidades 

para o desenvolvimento das melhorias e benefícios, além do aprimoramento do ensino e da 

aprendizagem.  

Todo processo produtivo dos recursos naturais deve ser mostrado pelo professor e é 

investigado pelo aluno considerando-se os materiais ou as matérias-primas necessárias, os 

instrumentos e as máquinas que operam as transformações e suas etapas. A partir desses pontos 

básicos, o professor poderá elaborar com seus alunos questões para nortear o começo e 

encaminhar o desenvolvimento do assunto e absorção dos conteúdos estudados. Relações 

podem ser estabelecidas quanto ao uso dos diferentes materiais em objetos específicos, 

relacionando a conveniência do material escolhido ao objeto elaborado e buscando informações 

que permitam explicar por que se usa determinado material para a confecção de certos objetos, 

sendo então papel do professor ajudar o aluno da compreensão de tal relação e associação. 

Alguns experimentos são modos interessantes de buscar informações para a verificação das 

propriedades dos materiais. 

As relações de diferentes materiais com a água, a luz, o calor, pode causar alterações 

produzidas nos diferentes materiais pela ação de forças; as possibilidades de ser ou não 

decomposto quando enterrado no solo, são algumas possibilidades de investigação, por 

exemplo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais assim então oferecem material para tornar os 

professores seres capazes de desenvolver uma prática, estudo e reflexão em seus alunos. 

O processo de avaliação torna-se efetivo quando promove a viabilidade do aluno 

realizar uma avaliação compatível ao seu processo de aprendizagem. E utilizar-se desse 

conteúdo de forma plena seria, por exemplo, fazer com que o aluno possa interpretar figuras, 

trecho, texto ou um experimento, estabelecendo comparações e relações, nesse sentido as 

avaliações conceituais e de aprendizagem, estão sendo avaliadas. 

A forma de interpretar precisa ser aplicada diversas vezes, como consta na seguinte 

passagem:  
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É necessário que a proposta de interpretação ocorra em suficiente número de 

vezes para que o professor possa detectar se os alunos já elaboraram os 

conceitos e procedimentos em estudo, se estão em processo de aquisição, ou 

se ainda expressam apenas conhecimentos prévios. (Ibidem, p. 30). 

 

A avaliação é ligada a todo o momento no processo de ensino-aprendizagem, e o grande 

objetivo hoje é que os professores possam superar os métodos de ensino, como o questionário, 

cópia e a memorização dos conteúdos, e sim fornecer ao aluno a capacidade de pensar e 

interpretar, tornando-se autônomo na produção de seu conhecimento, e o professor torne a sala 

de aula um lugar múltiplo onde se cruzam saberes e desejos diversos e que convida ao diálogo, 

mesmo quando só dá espaço para o diálogo interior. 

Outro fator importante que consta neste processo de avaliação é o erro, o qual precisa 

ser encarado como um sinalizador para o professor, onde a partir disso pode trabalhar de forma 

que redirecione suas práticas pedagógicas avançando na construção do conhecimento. E seria 

o encontro do aluno com seu processo de aprendizagem, fazendo com que diferencie seu senso 

comum do científico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É importante salientar que as contribuições dos estudos não se aplicam somente 

constatar a reincidência de especialidades de práticas educativas transmissíveis no âmbito do 

ensino de Ciência Naturais, neste caso, para as séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Assemelha-se, ao contrário, que no plano metodológico, os procedimentos viabilizaram uma 

caracterização ampliada do distanciamento entre os fazeres profissionais dos professores e as 

diretrizes dos PCNs para a área de Ciências Naturais. Esta caracterização acentuou restrições 

de habilidades e dificuldades no estabelecimento de vínculos e de relações entre dimensões 

importantes da atuação profissional docente.  
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RESUMO  

A educação inclusiva é uma necessidade da sociedade no contexto atual, sendo que desde que a educação 

se tornou institucional, existe uma demanda que no princípio foi negligenciada e a partir de diversos 

momentos foi sendo incorporada ao âmbito da legislação e se tornando efetiva. Diante disso, a educação 

se tornou um palco de diversidade, sendo que a inclusão das TEA’s trouxe resultados e novas barreiras 

a serem quebradas. Dessa forma, a presente pesquisa se debruça em desenvolver um panorama sobre a 

educação inclusiva e sobre a educação voltada para os TEA’s. O trabalho foi de pesquisa bibliográfica 

de cunho qualitativo, buscando uma visão que contemple os TEA’S dentro do âmbito educacional. A 

pesquisa está disposta em dois tópicos, sendo o primeiro um panorama sobre a educação inclusiva, suas 

dificuldades e principalmente seus benefícios para os educandos e toda a sociedade. O segundo tópico 

se desdobra para dar conta das especificidades do educando TEA e do papel do educador no âmbito da 

sala de aula. Por fim, as considerações finais são um apanhado sobre as dificuldades e as possibilidades 

da educação inclusiva.  

Palavras-chave: Educação inclusiva. Tea’s. Espectro do autismo. 

 
ABSTRACT 

Inclusive education is a need of society in the current context, and since education became institutional, 

there is a demand that at first was neglected and from different moments it was incorporated into the 

scope of legislation and becoming effective. In view of this, education has become a stage of diversity, 

and the inclusion of TEA's has brought results and new barriers to be broken. In this way, the present 

research focuses on developing an overview of inclusive education and education aimed at TEA's. The 

work was a qualitative bibliographic research, seeking a vision that contemplates TEA'S within the 

educational scope. The research is arranged in two topics, the first being an overview of inclusive 

education, its difficulties and especially its benefits for students and society as a whole. The second topic 

unfolds to account for the specifics of the TEA student and the role of the educator within the classroom. 

Finally, the final considerations are an overview of the difficulties and possibilities of inclusive 

education. 

Keywords: Inclusive education. Tea's Autism spectrum. 

 

ABSTRACTO 

La educación inclusiva es una necesidad de la sociedad en el contexto actual, y desde que la educación 

se institucionalizó, existe una demanda que en un principio fue desatendida y desde diferentes momentos 

se fue incorporando al ámbito de la legislación y haciéndose efectiva. Ante esto, la educación se ha 

convertido en un escenario de diversidad, y la inclusión de los TEA ha traído resultados y nuevas 

barreras por romper. De esta forma, la presente investigación se enfoca en desarrollar un panorama de 
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la educación inclusiva y la educación dirigida a los TEA. El trabajo fue una investigación bibliográfica 

cualitativa, buscando una visión que contemple a los TEA'S en el ámbito educativo. La investigación se 

organiza en dos temas, siendo el primero un panorama de la educación inclusiva, sus dificultades y sobre 

todo sus beneficios para los estudiantes y la sociedad en su conjunto. El segundo tema se desarrolla para 

dar cuenta de las especificidades del estudiante de TEA y el papel del educador dentro del aula. 

Finalmente, las consideraciones finales son un panorama de las dificultades y posibilidades de la 

educación inclusiva. 

Palabras clave: Educación inclusiva. de té Espectro autista. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo pretende desenvolver uma análise sobre a educação inclusiva e o 

atendimento educacional especializado. Partindo do pressuposto que todo ser humano, 

independente de suas necessidades, tem direitos garantidos a cidadania, a educação e a outros 

serviços públicos de qualidade. A educação inclusiva é direito garantido, seu atendimento no 

âmbito da escola regular, vem se desenvolvendo com o passar do tempo. Demonstrando que 

por mais diferente que seja o educando, por mais que tenha necessidades especiais, deve estar 

inserido no âmbito do convívio social com os demais, para desenvolver suas habilidades e 

aptidões, dessa forma se tornando um cidadão pleno de direitos. Dentro do âmbito da educação 

especial está inserido o TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) que é a dificuldade social, 

da comunicação e comportamental, os primeiros sintomas aparecem geralmente nos 5 primeiros 

anos de vida, as pessoas afetadas com frequência desenvolvem condições de comorbidades, tais 

como epilepsia, depressão, ansiedade e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.  

O nível intelectual varia muito de um caso para outro, variando de deterioração profunda 

a casos com altas habilidades cognitivas. (Klin, 2006). Os comportamentos mais comuns a 

serem observados são aqueles em que a criança fica num canto num ambiente social, se balança 

e produz sons estranhos (ecolalia) e não tem interação social com ninguém ou somente com 

pessoas de sua confiança. No entanto, existem traços sutis do autismo que enganam facilmente 

com o decorrer do tempo, são os casos vistos apenas como nerds, esquisitos ou estranhos e 

muitas vezes passam despercebidos. (CUNHA, 2016).  

O educando com TEA aprende e a aprendizagem é característica do ser humano, o 

educando com TEA apresenta dificuldades de comunicação e nas relações sociais, estereotipias 

e uma forma rígida e literal de pensar. (MONTEIRO, 2015).  

O autismo é proveniente de causas ainda desconhecidas, mas com grande contribuição 

de fatores genéticos. Há autistas bem diferentes: não verbais com dificuldades na linguagem, 

com estereotipias, sem estereotipias, hiperléxicos, com déficit cognitivo, sem déficit cognitivo, 

mas sempre trazem em comuns dificuldades sociais. Os educandos com autismo podem ter 

intolerância a alguns alimentos e medicamentos, também normais em outras crianças, mas 

porém deve ser investigado por profissionais especializados. (WHITMAN, 2015).  

Uma ação educativa comprometida com a cidadania e com a formação de uma 

sociedade democrática e não excludente deve, necessariamente, promover o convívio com a 

diversidade, que é marca da vida social brasileira. Entendesse que os direitos sempre estão 

assegurados pelas leis, que o educando tem seus direitos dentro de qualquer lugar. Incluir essas 

crianças sempre, mostrando seus valores, sendo que eles têm direitos à escola, lazer, cultura, a 

saúde e profissionais qualificados e preparados para tal em consonância com a legislação. Com 

tudo isso sobre o autismo é pertinente entendermos a relação que o autismo possui com o saber 
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e com o mundo ao seu redor, os educadores devem ter um olhar pedagógico para contribuir 

com o aprendizado desses educandos. Autismo não tem cura, esse é um discurso muito comum 

na fala médica onde o foco só está na doença. Entretanto, o educando não é o transtorno e sim 

mostra comportamentos do espectro autista. (ARAÚJO, 2018).  

Em relação ao educador, o primeiro a aprender será sempre o educador, para conquistar 

essas crianças principalmente quando se fala em educação infantil. O educador deve sempre 

conhecer a história do aluno, com ou sem experiência buscar conhecimento para ajudar o 

desenvolvimento do mesmo. Os educadores devem investigar as atitudes corretas a fim de 

descobrir suas causas e os fatores que as motivam, dentre os quais, barulho, mudança de rotina 

e frustrações. (SAMPAIO & FREITAS, 2014).  

As relações existentes nas diversas salas de aula são perceptivas de o quanto os 

educadores atuantes não estão totalmente preparados, seja no campo de metodologias, seja de 

pesquisa científica, seja de situação política e que a principal preocupação é transmitir 

conhecimentos e esperar que o aluno aprenda o que foi transmitido. Se analisar a metodologia 

de ensino como sendo um fator com base em pilares cognitivos e das relações emocionais, é 

certo que haverá envolvimento sentimental nesta interação, indicando o quanto o processo todo 

é afetado por estes fatores. A educação é um fator fundamental no sentido de que o educando 

aprenda com prazer e absorva tudo o que os educadores estão transpondo didaticamente para 

eles, fazendo com que o educando não tenha dificuldade no processo de 

aprendizado.(RIBEIRO, 2013).  

Diante do exposto o presente trabalho pretende ser uma pesquisa bibliográfica com os 

objetivos de:  

A) Desenvolver um panorama sobre a educação inclusiva;   

B) Analisar o TEA dentro da educação inclusiva. Para tal, a metodologia utilizada foi 

uma pesquisa bibliográfica qualitativa, acessando plataformas acadêmicas para busca de dados 

relacionados ao escopo da pesquisa de forma sistemática.  

Os textos utilizados como base foram elencados no âmbito histórico e contextual, 

sempre com o intento de não se perder em anacronismo. Sobre a pesquisa qualitativa, é uma 

pesquisa que não se interessa pela padronização de conceitos, variáveis, e por replicar 

resultados, é uma pesquisa aberta que leva em consideração a história do indivíduo, a sua 

trajetória, suas dificuldades, ou seja, com foco no subjetivo, buscando menos participantes e 

mais detalhes para construção do conhecimento. (FLICK, 2013).  

De acordo com Minayo (2012), o investigador, os sujeitos, os grupos e as sociedades 

dão significado a suas ações e construções, na medida em que as estruturas sociais são ações 

objetivadas. O nível de consciência histórica das ciências sociais está referenciado por meio da 

consciência histórica e social. Por esse ângulo, os objetos das ciências sociais são 

intrinsecamente e extremamente ideológicos. Porém, toda ciência é comprometida, pois articula 

interesses e visões de mundo historicamente construídas no interior da relação entre o 

pesquisador e o seu corpo de estudo. (Minayo, 2012).  

O presente trabalho está disposto em dois tópicos, sendo o primeiro relegado a um 

panorama sobre a educação inclusiva, com aspectos históricos e de legislação sobre o 

desenvolvimento dessa modalidade, que vem sendo demanda por parte da sociedade que 

enfrenta dificuldades das mais diversas no âmbito da educação. O segundo tópico aborda os 

TEA’s especificamente a relação do educador com o educando autista, sendo que a diversidade 
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de TEA’s deve ser sempre levada em consideração para desenvolver uma educação inclusiva e 

integradora para os educandos e para a sociedade. As considerações finais se debruçam em 

sintetizar os aspectos positivos da educação inclusiva e seus benefícios, tanto para os educandos 

como para todo o conjunto da sociedade.  

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: UM PANORÂMA  

 

A política sobre a inclusão escolar prevê o AEE como seu modelo de atendimento aos 

alunos da educação especial, que devem ser ofertados nas SRM6 , nesse contexto, o professor 

deve atuar no contraturno com os alunos considerados PAEE7 . Os alunos enquadrados como 

PAEE, são todos aqueles com deficiência física, auditiva, visual ou intelectual, também com 

transtornos globais do desenvolvimento (TGD) ou altas habilidades (AH/SD).  

Com isso se coloca a pergunta: os professores que atuam no SRM estão preparados para 

a diversidade de alunos com necessidades educacionais específicas? Para responder à pergunta 

que se colocou no parágrafo inicial. Deve-se levar em consideração a formação do professor 

especialista, a função primordial do professor especialista que é de auxiliar o professor da classe 

comum. A formação do professor da educação especial não deve ser a de um especialista em 

uma única “deficiência”, mas focada para atuar com a diversidade que pode ser encontrada em 

sala de aula. Sendo que a formação específica em educação especial, não deve ser somente para 

o especialista, mas todos os docentes devem ter uma formação dentro de uma perspectiva 

inclusiva. (Pasian, Mendes, & Cia, 2017).  

Dessa maneira: A partir do momento que há um conjunto de especificidades que 

demandam conhecimentos para atuar com um determinado alunado, faz-se necessário que 

docentes possuam formação adequada para tal, e essa formação necessita ser específica para 

que o professor seja capaz de potencializar o aprendizado de seus alunos, provendo o melhor 

ensino possível para eles. (Pasian et al., 2017, p. 973). Para desenvolver e atender as 

necessidades dos alunos da educação especial é necessário o estabelecimento de uma política 

educacional dentro dessa área, que congregue um trabalho coletivo entre educadores de todas 

as instâncias, que se articule com diferentes esferas do poder público, pais, alunos e 

pesquisadores. Tendo a meta de reestruturar a instituição escolar com políticas que favoreçam 

e garantam recursos humanos e materiais, fazendo com que os envolvidos nesse processo 

ganhem consciência da possibilidade de se construir saberes. Também esses elementos devem 

conter a explicação dos mecanismos e estratégias para a sua efetivação. A inclusão poderá se 

tornar efetiva quando houver, de fato, uma reestruturação da instituição escolar favorecida por 

políticas públicas que garantam recursos humanos e materiais, fazendo com que todos os 

envolvidos tomem consciência de que é possível construir saberes a partir das competências, 

habilidades e limitações dos seres humanos. (Leonardo, 2008).  

Além da participação da família para efetivação do processo de inclusão escolar, a 

formação do profissional é o fator principal para a efetivação da escola inclusiva. O professor 

deve acreditar na criança como um ser cognoscente, sendo esse professor a principal peça para 

que a criança se desenvolva. Dessa forma, é necessário adotar estratégias durante o processo 

educacional. Estratégias que serão elaboradas diante do conhecimento do professor sobre seu 

aluno, sobre suas capacidades e necessidades. Entendendo que a aprendizagem efetiva promove 

desenvolvimento, que acontece por meio da mediação do professor, grupos, instrumentos 
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utilizados e até mesmo de reflexões sobre os aprendizados anteriores. (SILVA & CARVALHO, 

2017).  

É necessário compreender que as atividades desenvolvidas no Atendimento 

Educacional Especializado se diferenciam daquelas realizadas na sala de aula comum, não 

sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento complementa e/ou suplementa a 

formação dos estudantes com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. 

(NEVES, 2017). Dessa forma, é indispensável possibilitar formação inicial em educação 

especial por meio da criação de cursos de licenciatura, cujo foco esteja nos conhecimentos 

específicos nessa área. Tal possibilidade vai de encontro às respostas dos professores, que 

demandam mais formação e especificidade. Sendo assim, é preciso criar possibilidades de 

formação continuada que minimizem as dificuldades encontradas pelos professores, para que 

os alunos PAEE tenham o melhor aprendizado possível. (Pasian et al., 2017). Relacionado a 

isso:  A formação inicial dos professores em relação ao atendimento das necessidades especiais, 

ainda ocorre de forma inconsciente, e poucos profissionais iniciam sua carreira docente com 

experiências de ensino junto a alunos com NEE. A maioria dos professores manifesta 

descontentamento com seu processo de formação em relação a esta questão e há total 

ambiguidade em termos da formação docente, expressando a falta de política clara, consistente 

e avançada para a formação docente, entre as quais a do professor especializado. A tentativa de 

suprir essa lacuna tem sido a formação continuada através de educação à distância. 

(MIRANDA, 2008, p. p.07).  

Dessa forma, a formação de professores se torna importante, pois, o preparo dos 

recursos pedagógicos requer conhecimento específico das necessidades de cada educando, 

sendo necessário o conhecimento de materiais indicados para os diferentes tipos de 

necessidades educacionais. O que demanda conhecer as potencialidades e necessidades de cada 

criança. O importante é que se tenha compromisso com a aprendizagem, que o educador 

observe as necessidades do aluno e as suas potencialidades visando realizar sua prática 

pedagógica e inclusiva da melhor maneira possível, proporcionando ao educando uma 

aprendizagem significativa. (Silva & Oliveira, 2012).  

Para tanto, o professor deve acompanhar o desenvolvimento dos alunos, incentivando 

sua participação na aula, com a intenção de favorecer a construção coletiva do conhecimento, 

sem negligenciar a atenção individualizada. Conhecendo as necessidades e potencialidades de 

cada um. Desenvolvendo uma ação pedagógica eficaz e tornando possível a aprendizagem dos 

educandos. (Silva & Oliveira, 2012). O diferencial em incluir seres humanos com necessidades 

educativas especiais no ensino regular, para além da possibilidade de se inserirem no contexto 

social e usufruírem o mesmo espaço físico dos considerados normais, são ações que acabam 

por envolver toda a comunidade acadêmica, a conscientização do direito à cidadania.  

O pré-requisito fundamental no trabalho de inclusão se dá quando a comunidade 

acadêmica consegue refletir criticamente sobre os seus conhecimentos cristalizados, 

sentimentos e informações relacionados a pessoas com deficiência. (Leonardo, 2008). A 

inclusão escolar desde que surgiu, estabeleceu um novo paradigma, tanto ideológico como 

conceitual, que envolveu e ainda envolve políticas públicas, 10 programas e serviços para uma 

comunidade que se coloca como ativa no seu processo de cidadania. Nesse ponto a escola ser 

inclusiva não é somente abrir as portas para todos que tem uma necessidade educacional 

especial, mas compreender que cada educando que acessa o meio educacional necessita de 
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caminhos para desenvolver seu potencial. Esse educando deve receber um atendimento 

condizente e diferenciado de acordo com as suas necessidades especiais.  

O princípio da educação inclusiva consiste que as escolas devem reconhecer e responder 

às diversas necessidades dos alunos, assegurando-lhes uma educação de qualidade que lhes 

proporcione aprendizagem por meio de currículo apropriado. Com modificações 

organizacionais, estratégias de ensino e uso de recursos especiais. Deve ser garantida às 

crianças com necessidades educativas especiais uma educação efetiva em que elas recebam 

atendimento de acordo com suas especificidades. As escolas brasileiras, principalmente as 

públicas, têm enfrentado dificuldades, pois não conseguem proporcionar uma aprendizagem 

acadêmica nem mesmo às crianças que frequentam o ensino regular, demonstrando ser muito 

baixo o investimento no que diz respeito ao processo inclusivo e no sistema educacional como 

um todo. (Leonardo, 2008).  

Por fim, a escola inclusiva poderá deixar o plano imaginário a partir de condições muito 

especiais de recursos humanos, pedagógicos e materiais. Sempre acreditando que o professor 

no contexto inclusivo precisa de preparo para lidar com as diferenças, com a diversidade de 

todos os alunos. Diante disso, a inclusão escolar envolve professores bem preparados e a 

definição de uma política que venha subsidiar princípios e práticas para atender às necessidades 

educativas especiais. A construção normas uniformes sobre a igualdade de oportunidades para 

as pessoas com deficiência. Entretanto, observa-se que, em sua maioria, as escolas se encontram 

praticamente destituídas da infraestrutura necessária para implantar projetos inclusivos, em seus 

aspectos físicos com relação a recursos humanos. Com isto acredita-se que os professores não 

estão sendo preparados para receber alunos com necessidades educativas especiais, sentindo-

se inseguros, preocupados e desamparados em sua profissão. (Leonardo, 2008). 

 

 

 

TEA’S E A EDUCAÇÃO  

 

O processo de inclusão da pessoa com necessidades educacionais especiais, entre eles a 

criança com transtorno do espectro autista, dentro de um diagnóstico perante a alguma 

comorbidade associada a outras condições de distúrbios de ordem genética, e com bases na 

literatura, uma das principais condutas é saber sobre este prognóstico apresentado por este 

grupo e a importância de documentos como; Plano de aula, AIP- Avaliação Inicial Pedagógica, 

PEI (Plano de Ensino Individualizado), que direciona todo seu processo educacional. A 

escolarização da criança com TEA deve se basear em práticas e estratégias que possibilitem: 

Sua estrutura contempla espaços, materiais e atividades adequadas, tempo, comunicação que 

possa ajustar e conduzir suas etapas de aprendizagem e autonomia, promovendo-se sua 

organização espacial. (ORRÚ, 2016).  

Para que esse processo educativo favorece os desafios da inclusão de crianças com 

Transtorno do Espectro Autista (TEA), um dos principais engajamentos e a sua integração X 

inclusão ao ambiente escolar, para que possa desenvolver-se o processo de ensino-

aprendizagem, conforme cita a Declaração de Salamanca – Princípios, Políticas e Práticas em 

Educação especial, proclamada na Conferência Mundial de Educação Especial sobre 

Necessidades Educacionais Especiais de 1994, que afirma em seu segundo parágrafo: Toda 
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criança tem direito fundamental à educação e deve ser dada a oportunidade de atingir e manter 

o nível adequado de aprendizagem, (...) Aqueles com necessidades educacionais especiais 

devem ter acesso à escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada 

na criança, capaz de satisfazer tais necessidades. Escola regulares que possuam tal orientação 

inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias, criando-se 

comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para 

todos; além disso, tais escolas proveem uma educação efetiva à maioria das crianças para que 

aprimorem a eficiência e, em ultima instancia o custo da eficácia de todo o sistema educacional. 

(UNESCO, 1994, p. 01).  

Dessa forma, a interação é a forma mais efetiva de inserir o conhecimento na vida de 

todos os educadores, em especial relacionado à educandos que possuem autismo. Porém sem 

diferenciar os indivíduos, o educador deve propor atividades em que haja interação, para 

desenvolver afetividade entre educandos com TEA e os demais educandos, dessa forma a 

aprendizagem se tornará significativa para todos. (SILVEIRA, 2015). Caso não ocorra essa 

interação a escola será somente mais um ambiente onde esse aluno se “fechará” mais dentro de 

si mesmo e impedirá melhorias no processo de ensino-aprendizagem. As pessoas com 

deficiência, assim como as demais, devido à sua trajetória social podem apresentar dificuldades 

para realizar algumas atividades, embora possam apresentar extrema habilidade para outras. 

(SANTOS, 2012).  

Portanto, ao se relacionar com uma pessoa com deficiência, respeite a sua diferença sem 

acentuá-la e não fique lamentando sua deficiência, afirmando que sua vida é muito difícil, pois 

para uma boa parte delas, a deficiência não se converteu em obstáculo intransponível. Sendo 

assim, no processo de aprendizagem e interação social, no qual uma pessoa, em razão de 

pertencer a determinado grupo, a este atribui, naturalmente, características positivas, ao passo 

que, em contrapartida, associa atributos negativos aos indivíduos de outros grupos. (RIBEIRO, 

2013). A aprendizagem e a educação estão ligadas ao desenvolvimento do cérebro, o qual se 

molda aos estímulos do ambiente e esses estímulos levam os neurônios a formar novas sinapses. 

Assim, a aprendizagem é o processo pelo qual o cérebro reage aos estímulos do ambiente, 

ativando sinapses, tornando-as mais “intensas” e como consequência, estas se constituem em 

circuitos que processam as informações, com capacidade de armazenamento molecular. 

(ROSAL, 2018).  

O estudo da aprendizagem une a educação com a neurociência e esta investiga o 

processo de como o cérebro aprende e lembra, desde o nível molecular e celular até as áreas 

corticais. A formação de padrões de atividade neural considera-se que corresponda a 

determinados estados e representações mentais, o ensino bem sucedido provoca alteração na 

taxa de conexão sináptica, afetando a função cerebral. (CRUZEIRO, 2016). Por certo, isso 

depende da natureza do currículo, da capacidade do educador, do método de ensino, do contexto 

da sala de aula, da família e comunidade, todos estes fatores interagem com as características 

do cérebro dos indivíduos. Para que aconteça a construção do conhecimento, é essencial que o 

educador esteja atento ao dado oferecido pelos pais e também perceba os sinais emitidos pelo 

educando. Dessa maneira, o educador estará provendo o ambiente onde trabalha com todos os 

recursos necessários, para desenvolvimento do seu psiquismo e para sua integração em um 

mundo mais amplo. (ORRÚ, 2016).  
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Por fim, a educação inclusiva, no âmbito do TEA, deve ser uma educação que 

compreenda as especificidades de cada educando, pois uma educação que seja acolhedora parte 

do princípio da afetividade que esses educandos demandam em sala de aula. Dessa forma, o 

educador deve perpassar os limites do simples ato de transpor conteúdo e se envolver no ato de 

ensino/aprendizagem desses educandos para, diante disso transformar toda a forma desses 

educandos de compreenderem seu mundo e o mundo social.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Os indivíduos com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), em geral, apresentam 

dificuldade em aprender a utilizar corretamente as palavras, mas quando participam de um 

programa intenso de aulas parecem ocorrer mudanças positivas nas habilidades de linguagem, 

motoras, interação social e a aprendizagem. As atividades devem estimular os educandos a se 

comunicarem espontaneamente, para que haja uma relação natural com os outros indivíduos, 

assim ele encarou o ambiente educacional como uma extensão de sua vida familiar. A 

aprendizagem do autista geralmente é mais lenta, por isso o educador deverá adequar as 

atividades a sua realidade, para que ele não se sinta deslocado, mas sim membro ativo da 

comunidade escolar, e desta maneira se sentindo integrado será muito mais fácil de estimular o 

cognitivo e sua aprendizagem seguirá de maneira mais natural. Mas quando se trata da 

aprendizagem algumas coisas são aprendidas na idade “própria”, outras cedo demais, enquanto 

outras somente serão entendidas muito mais tarde ou somente quando ensinadas, dessa forma 

a educação do autista é dificultada pela dificuldade de socialização, a falta de interação com o 

outro dificulta na aprendizagem, pois o educando não utiliza da experiência do outro para 

acrescentar em sua aprendizagem, como as outras crianças o fazem, dificultando ainda mais o 

desenvolvimento educacional. E para que haja incentivo para que o educando acompanhe os 

outros os especialistas devem desenvolver um plano de execução, para que as atividades sejam 

significativas para o aluno autista. Dessa forma, para que na área de ensino, ocorra uma 

aprendizagem satisfatória é necessário que o educador em sua atuação saiba considerar o perfil 

social, físico, cognitivo e emocional de seus educandos, para  promover uma relação de troca e 

confiança, onde poderá realizar um trabalho sério e comprometido pautado na liberdade de 

expressão.  
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RESUMO 

O Orientador é um dos profissionais que compõem a equipe gestora da escola. Este artigo tem como 

objetivo mostrar o papel do Orientador Educacional e sua importância na escola, suas origens e funções 

até os dias atuais, oportunizando que todos sejam beneficiados com informações relevantes em um 

trabalho de grande necessidade nos dias de hoje. Apresenta os princípios éticos de sua profissão bem 

como os impedimentos a ela designados. Para este estudo foram realizadas pesquisas bibliográficas, 

utilizando-se artigos científicos, livros e revistas eletrônicas. A Orientação Educacional é o trabalho de 

um profissional, que vai muito além de aconselhar os alunos “problemas”, bem como puni-los ou 

encaminhá-los a psicólogos.  

Palavras-chave: aluno, escola, orientador educacional, ética.  

 

ABSTRACT 

The Advisor is one of the professionals who composes the school's management team. This article aims 

to show the role of the Educational Advisor and its importance in school, its origins and functions to 

this day, leading to the opportunity for everyone to benefit from relevant information in a work of great 

need today. It presents the ethical principles of its profession as well as the impediments designated to 

it. For this study, bibliographic research was carried out using scientific articles, books and electronic 

journals. Educational Guidance is the work of a professional, who goes far beyond advising students 

"problems", as well as punishing them or referring them to psychologists.  

keywords: student, school, educational advisor, ethics.  

 

ABSTRACTO 

El asesor es uno de los profesionales que integran el equipo directivo de la escuela. Este artículo tiene 

como objetivo mostrar el papel del Asesor Educativo y su importancia en la escuela, sus orígenes y 

funciones hasta la actualidad, brindando oportunidades para que todos puedan beneficiarse de 

información relevante en un trabajo de gran necesidad en estos días. Presenta los principios éticos de su 

profesión así como los impedimentos que le son asignados. Para este estudio se realizó una investigación 

bibliográfica, utilizando artículos científicos, libros y revistas electrónicas. La Orientación Educativa es 

la labor de un profesional, que va mucho más allá de asesorar a los alumnos “problemáticos”, así como 

sancionarlos o derivarlos a psicólogos. 

Palabras clave: estudiante, escuela, asesor educativo, ética. 

 

INTRODUÇÃO  
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O Orientador é um dos profissionais que compõem a equipe gestora da escola. Sua 

função muito tem sido discutida nos dias atuais, pois no decorrer de sua história, essa função 

mudou de objetivo e foco várias vezes. A presença de um Orientador Educacional na escola é 

fundamental e atualmente atende os estudantes levando em conta que eles estão inseridos em 

um contexto social, o que influencia e muito no processo de ensino e aprendizagem. 2 Neste 

trabalho realizado através de pesquisa bibliográfica, procurou-se destacar a função do 

Orientador Educacional na escola, desde a sua origem até os dias atuais, o seu papel na escola, 

sua importância e contribuição para a educação e para as famílias. O presente artigo tem ainda 

o intuito de levar à reflexão, o trabalho de um profissional que vai muito além de aconselhar os 

alunos “problemas”, bem como puni-los ou encaminhá-los a psicólogos. O Orientador 

Educacional hoje trabalha para intermediar os conflitos escolares, voltado para a prática 

coletiva de um trabalho integrado à Gestão Escolar e pautado no Código de Ética dos 

Orientadores Educacionais. A pesquisa realizada é bibliográfica e será apresentada em três 

tópicos importantes. O primeiro faz uma retomada histórica do surgimento da Orientação 

Educacional até os dias atuais. O segundo relata o trabalho do Orientador na prática, de uma 

forma integrada e coletiva. O terceiro apresenta os princípios éticos, aos quais o Orientador 

Educacional está submetido.  

 

A ORIGEM DA ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E SUAS FUNÇÕES ATÉ OS DIAS 

ATUAIS  

 

A Orientação Educacional, antes restrita à área educacional, tem-se ampliado cada vez 

mais. O profissional dessa área durante muito tempo atuou somente no espaço escolar, onde 

sua função era ajustar o aluno à escola, família e sociedade. Analisando suas origens, constata-

se que suas raízes encontram-se na orientação profissional, praticada nos Estados Unidos da 

América por volta de 1930, quando da necessidade de orientar os jovens para uma correta 

decisão, assegurando-lhe êxito no recente mercado de trabalho. A princípio o trabalho de 

orientação profissional era realizado pela empresa, mas depois foram criados os escritórios de 

orientação profissional, visando orientar os indivíduos sobre as várias opções de que dispunha, 

com base em suas próprias capacidades. Posteriormente este trabalho passa a ser solicitado na 

escola, para orientar os educandos nos planos de carreiras e estudos conforme as aptidões de 

cada um, e passando a ser denominado de Orientação Escolar.  

Contudo, a seleção profissional, a orientação profissional e a orientação escolar não 

sanaram os problemas existentes nas organizações, pois havia necessidade de preocupar-se com 

o ser humano, ocupante do cargo, surgindo então os estudos sobre as relações humanas no 

trabalho. Assim, a orientação profissional passa a integrar a área da orientação educacional, 

pois a formação do profissional tem início com a formação do homem, nos vários aspectos da 

vida: familiar, escolar, social e profissional. Na França, a orientação era desenvolvida no âmbito 

escolar, com um serviço de psicologia escolar, objetivando conhecer o educando no ambiente 

formal e informal. Tornou-se Orientação Profissional, embasada na aplicação de testes, sendo 

que o profissional da área era denominado de psicólogo escolar, cabendo-lhe elaborar dossiês 

com todas as informações disponíveis sobre os educandos. No Brasil, a história da orientação 

educacional inspira-se nesses dois modelos, o americano e o francês que, embora divergentes 

em alguns aspectos, estão alicerçados em um mesmo conceito da sociedade, isto é, conforme 
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PIMENTA (1995, p.26), concebem a sociedade como um todo orgânico no qual todos os 

indivíduos se devem ajustar nas mesmas bases psicológicas.  

Em 1931, Lourenço Filho criou o serviço de Orientação Profissional e Educacional no 

Departamento de Educação do Estado de São Paulo, com o objetivo de guiar o indivíduo na 

escolha de seu lugar social pela profissão. Em 1942, a Lei Orgânica do Ensino Industrial, pela 

Reforma Capanema, criou o Serviço de Orientação Educacional, visando à correção e 

encaminhamento dos alunos - problemas e elevação das qualidades morais. Teria ainda o papel 

de esclarecer possíveis dúvidas dos alunos e orientar seus estudos para que sozinhos buscassem 

sua profissionalização. A profissão também seria regulamentada, tendo o Orientador que fazer 

um curso próprio de Orientação Educacional; surge nesse período a Escola Pública. Nesse 

período, cabia ao Orientador Educacional ajustar os anseios dos alunos aos da escola, da família 

e da sociedade e corrigir e disciplinar alunos-problema, desajustados e indisciplinados, que 

representavam uma ameaça ao bom funcionamento do sistema educacional. Esses alunos 

precisavam se adaptar ao sistema de ensino e o Orientador ficou responsável por intervir nesse 

processo, desempenhando o papel de auxiliar na cooperação entre a escola e os professores.  

Sobre essa visão da Orientação Educacional, Grinspun (2003, p. 24), afirma: A 

regulamentação da Orientação Educacional a partir de 1942 está significativamente ligada à sua 

origem na área da Orientação Profissional. O Orientador poderia ser considerado como 

“ajustador”, isto é, cabia a ele ajustar o aluno à escola, à família e à sociedade, a partir de 

parâmetros eleitos por essas instituições como sendo os de desempenhos satisfatórios. Com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 4024 de 1961, a Orientação Educacional é 

caracterizada como educativa, ressaltando a formação do Orientador Educacional e tendo este 

a função de contribuir para a formação integral da personalidade do adolescente, para a seu 

ajustamento pessoal e social. Suas principais áreas de abrangência seriam as orientações 

escolar, psicológica, profissional, da saúde, recreativa e familiar. Em 21 de dezembro de 1968, 

criou-se a Lei nº 5.564, que provia sobre o exercício da profissão de orientador educacional, 

mais tarde regulamentada pelo Decreto 72.846/68.  

De acordo com Grinspun (2003, p. 26) Em 1968, através da Lei n. 5.564/68, que 

regulamenta o exercício da profissão de orientador, ampliou-se o destaque da Orientação, uma 

vez que surgiu a profissionalização na área, caracterizada por uma linha psicológica e 

preventiva da mesma. Tinha por objetivo contribuir 5 para o “desenvolvimento integral da 

personalidade do aluno”, reforçando a questão da ideologia das aptidões naturais. Já na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação nº 5692 de 1971, a Orientação Educacional torna-se obrigatória 

nas escolas, sendo a área da Orientação Vocacional a mais privilegiada para atender aos 

objetivos da própria lei. Em 05 de março de 1979, surge o Código de Ética dos Orientadores 

Educacionais, sendo publicado no Diário Oficial da União. Na década de 80, o Orientador 

discute suas práticas, seus valores, a questão do aluno trabalhador, enfim, a sua realidade no 

meio social; a prática da orientação volta-se para concepção de educação como ato político. A 

partir daí, a Orientação volta-se para a "construção" do cidadão comprometido com seu tempo 

e sua gente, trabalhando a subjetividade e intersubjetividade, obtidas através do diálogo. 

Regulamentado por decreto federal, de acordo com a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional 9394/96, o cargo passa a ser desempenhado por um pedagogo especializado 

(nas redes públicas, sua presença é obrigatória de acordo com leis municipais e estaduais).  
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Enquanto o Coordenador Pedagógico garante o cumprimento do planejamento e dá 

suporte formativo aos educadores, o Orientador faz a ponte entre estudantes, docentes e pais. A 

LDB – Lei n. 9.394/96 – no que se refere à legalização dos especialistas, orientadores, 

supervisores, administradores e outros, aborda no seu artigo 64: A formação de profissionais 

de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional 

para educação básica, será feita em cursos de graduação em Pedagogia ou em nível de pós-

graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum 

nacional.( BRASIL,1996) Hoje, não mais por imposição legal, mas por efetiva consciência 

profissional, o Pedagogo habilitado em Orientação Educacional tem seu espaço próprio para 

desenvolver um trabalho pedagógico integrado e interdisciplinar.  

 

O PAPEL DO ORIENTADOR EDUCACIONAL NA PRÁTICA COLETIVA DE UM 

TRABALHO INTEGRADO  

 

PLACCO (1994, p. 30) conceitua a orientação educacional como: 6 um processo social 

desencadeado dentro da escola, mobilizando todos os educadores que nela atuam - 

especialmente os professores - para que, na formação desse homem coletivo, auxiliem cada 

aluno a se construir, a identificar o processo de escolha por que passam, os fatores 

socioeconômico-político-ideológicos e éticos que o permeiam e os mecanismos por meio dos 

quais ele possa superar a alienação proveniente de nossa organização social, tornando-se, assim, 

um elemento consciente e atuante dentro da organização social, contribuindo para sua 

transformação. Assim, pode-se dizer que a Orientação Educacional está voltada para a 

assistência ao educando a fim de oportunizar seu desenvolvimento pleno, mediando assim, a 

relação entre o ambiente escolar, a família e a comunidade, apresentando como principais 

objetivos:  

• Garantir o desenvolvimento pleno do aluno por meio de atividades contextualizadas 

que o integrem a tudo aquilo que exerce influência sobre sua formação; 

• Promover a mediação entre aluno, família, escola e comunidade, atendendo às 

necessidades educacionais e emocionais do educando;  

• Ajudar o aluno a construir uma visão, na qual ele se descubra, desenvolva e saiba seu 

lugar no mundo por meio da afetividade e da relação com os demais;  

• Orientar o aluno com base nos objetivos atuais da educação, visando à sua formação 

consciente;  

• Adaptar o aluno ao meio em que está inserido.  

Também Luck apresenta um conceito para a orientação: A orientação é um processo 

dinâmico, contínuo, sistemático e integrado em todo o círculo escolar encarando o aluno como 

um ser global que deve desenvolver harmoniosamente e equilibradamente todos os aspectos: 

intelectual, físico, social, moral, estético político educacional e vocacional. (LUCK, 1992, p.64)  

Outra definição foi apresentada por GIACAGLIA E PENTEADO (2010, p. 54), que 

define a Orientação Educacional como sendo:  

 

[...] um processo sistemático, contínuo, complexo; é uma assistência profissional 

realizada através de métodos e técnicas pedagógicas e psicológicas, que levam o 

educando ao conhecimento de suas características pessoais e das características do 

ambiente sociocultural, a fim de que possa tomar decisões apropriadas às perspectivas 
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maiores de seu desenvolvimento pessoal e social. (GIACAGLIA E PENTEADO, 

2010, p. 54) 

 

Atualmente, a Orientação Educacional volta-se à construção do cidadão além dos 

espaços educativos. Caracteriza-se por um trabalho mais abrangente na dimensão pedagógica, 

possuindo caráter mediador junto aos demais educadores e atuando com todos os integrantes 

da escola no resgate de uma ação mais efetiva e de uma educação de qualidade. Aqui, o 

Orientador Educacional identifica alunos com baixo rendimento, fazendo um trabalho conjunto 

com o supervisor escolar e professores, participando dos conselhos de classe e contatando a 

família.  

De acordo com Grinspun (2003, p. 149-150): A prática de orientador, hoje, deve estar 

em procurar ajudar o aluno a construir o conhecimento, a facilitar as condições de aquisição 

desse conhecimento, promovendo as interações e toda a teia de relações que envolva o sujeito 

e o meio. Os sentimentos permeiam todo o processo e o seu significado será valorizado na 

construção pretendida. É com esse desafio que o orientador, na prática, terá que lidar: ajudar o 

aluno, orientá-lo no sentido de permitir viver seus desejos, sonhos e paixões, que se 

interrelacionam com os saberes, com os fazeres, com o próprio conhecimento.  

O seu principal papel é ajudar o aluno na formação de uma cidadania crítica, e a escola 

na organização e realização de seu projeto pedagógico, de modo a refletir os objetivos da escola, 

interesses dos alunos, bem como o desenvolvimento de suas potencialidades. ... Em face das 

transformações que vivemos no mundo e que repercutem em todas as instituições, o papel da 

orientação educacional é muito significativo, ao possibilitar ao sujeito compreender e analisar 

esse mundo, compreendendo-se nesta relação com o outro, e também ajudando a escola na 

interação de suas relações e de seu projeto político pedagógico, de modo que possamos viver e 

conviver neste mundo de forma crítica e consciente, buscando alternativas, criando estratégias 

para uma escola de mais qualidade, uma sociedade mais justa e um mundo que aposte na paz. 

(GRINSPUN, 2006, p. 187) Na trajetória do orientador educacional, houve duas fases 

inicialmente: uma romântica, que pensava ser possível resolver todos os problemas do aluno e 

a outra, objetiva que atuava como prestadora de serviços, de várias ordens a fim de evitar que 

o aluno tivesse problemas. (CARVALHO, 2010).  

A Orientação Educacional trabalha na escola em favor da cidadania, não criando um 

serviço de orientação para atender aos excluídos, mas para entender os alunos, através das 

relações que ocorrem na instituição escolar. De acordo com Carvalho (2010), atualmente as 

principais atividades e funções do orientador educacional são: atividade existencial, que orienta 

o educando não apenas em sua vida escolar, mas também na vida particular; atividade 

terapêutica, voltada para alunos com dificuldades de estudo ou de comportamento e atividade 

de recuperação, que se dirige ao educando com déficit definido de aprendizagem e que precisa 

de recuperação.  

Outro fator importante a se considerar em relação ao trabalho do orientador educacional 

na escola é a evasão escolar, assunto esse, que ainda preocupa o sistema educacional; sendo 

assim, é necessário buscar informações que viabilizem a redução deste índice. A necessidade 

atual de manter o aluno na escola acarretou a preocupação com a metodologia e a didática e 

com as condições ideais para que ocorra a aprendizagem de todos os alunos. Tanto a evasão 

como o fracasso escolar, ambos intimamente ligados, deixaram de constituir problemas apenas 
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dos alunos e de seus familiares para virem a se constituir objeto de estudo e pesquisas de 

especialistas da educação (GIACAGLIA; PENTEADO, 2010, p.178).  

O Orientador Educacional precisa ainda buscar elementos que possam propiciar 

momentos de debates, sobre a vivência do aluno no seu cotidiano e relacionar com os conteúdos 

no processo ensino-aprendizagem, incluindo toda a equipe pedagógica, pais e os próprios 

alunos. Torna-se necessário para que o trabalho da Orientação Educacional seja criativo e 

eficaz, que a direção da escola seja eficiente, apresentando ambas, comportamentos dialéticos, 

oportunizando discussão, questionamentos entre os membros, a fim de que esses possam 

evidenciar os problemas da escola. O atendimento individual ao educando que vem 

caracterizando a Orientação Educacional, fundamenta-se no pressuposto de que os mesmos têm 

necessidades especiais e os professores não estão preparados ou não tem condições para atendê-

las. Segundo este enfoque, o Orientador Educacional “presta serviços” na medida em que 

emergem as necessidades (LÜCK, 1978).  

 

PRINCÍPIOS ÉTICOS NA ATUAÇÃO DO ORIENTADOR EDUCACIONAL  

 

O trabalho do Orientador Educacional é pautado no “Código de ética dos Orientadores 

Educacionais”, publicado no Diário Oficial de 05/03/1979. O mesmo tem como objetivo 

estabelecer normas de conduta profissionais para os Orientadores Educacionais.  

É um trabalho de grande importância, complexidade e responsabilidade e, para que seja 

realizado a contento, exige-se muito deste profissional, não só em termos de formação, de 

atualização constante e de características de personalidade como também de comportamento 

ético. Segundo GRINSPUN (2006, p.121): “A ética, substância da condição humana e política, 

é tema atual e premente, e por isso insere-se no processo educacional de desenvolvimento do 

ser humano, que passa fundamentalmente pela formação de consciências cidadãs. ” Em relação 

aos princípios éticos na atuação do Orientador Educacional, pode se destacar as seguintes ações:  

• Estabelecer norma de conduta profissional;  

• Exercer função com: Competência, zelo, discrição e honestidade;  

• Manter seus conhecimentos atualizados;  

• Colocar-se a serviço do bem comum;  

• Transmitir segurança e firmeza;  

• Respeitar as normas, costumes e padrões sociais;  

• Assumir tarefas para as quais esteja capacitado (a);  

• Recorrer a outros profissionais quando necessário;  

• Defender a profissão;  

• Respeitar a dignidade e os direitos das pessoas;  

• Guardar sigilo, exceto para atender solicitação formal de profissional, pais, 

responsáveis e em situação de perigo iminente;  

• Esclarecer os objetivos da orientação e respeitar a aceitação ou não do orientando;  

• Utilizar meios para medir nível mental, interesse e aptidão quando necessário;  

• Dispensar apreço aos colegas que refletem harmonia da classe;  

• Ter bom relacionamento com os outros profissionais;  

• Reconhecer os casos pertinentes a outros profissionais e proceder a encaminhamento 

aos profissionais competentes;  
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• Respeitar os princípios filosóficos, políticos e religiosos da instituição que trabalha;  

• Realizar o trabalho de acordo com os princípios institucionais;  

• Facilitar o bom relacionamento da Instituição com a comunidade;  

• Respeitar os direitos da família na educação dos orientandos;  

• Procurar filiar-se a entidade da classe, dispensar colaboração e zelar pelos seus 

direitos;  

• Comunicar à entidade de classe caso de exercício ilegal da profissão;  

• Divulgar resultados de estudos que contribua com o desenvolvimento educacional; O 

Orientador Educacional tem também os seus impedimentos, são eles:  

• Encaminhar o orientando a outros profissionais, visando fins lucrativos;  

• Aceitar remuneração incompatível com a dignidade da profissão;  

• Atender casos em que esteja emocionalmente envolvido;  

• Divulgar aconselhamento individual;  

• Encaminhar para atendimento particular próprio os casos da instituição onde trabalha;  

• Favorecer a pessoa que exerça ilegalmente a profissão de orientador;  

• Interferir no processo de orientação a cargo do colega sem ser solicitado;  

• Ser solidário à conduta inadequada de colegas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após análise do papel do Orientador Educacional em uma escola que é parte integrante 

da sociedade, por meio da pesquisa bibliográfica, há de se verificar que esse papel no contexto 

atual, deslocou-se dos alunos - problemas para todos os problemas dos alunos e da escola. 11 

Deve-se trabalhar hoje o aluno na sua totalidade, sua autonomia e o verdadeiro significado de 

um ser humano melhor. Daí a importância do Orientador Educacional na escola, principalmente 

quando este mediar conflitos e favorece a participação dos alunos em debates e movimentos, 

fazendo um trabalho coletivo para mudar o percurso de suas histórias. Sendo este trabalho 

pautado na ética e integrado com toda a equipe pedagógica e pais de forma democrática, 

oportuniza o diálogo sempre. Verificou-se que desde sua atuação inicial como Orientador 

Profissional, depois passando pela Orientação Escolar e Vocacional, o Orientador Educacional 

teve e tem sua importância na educação e hoje conquista um espaço mais abrangente e definido 

pela Lei.  
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