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PREFÁCIO

Falar sobre “EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INCLUSÃO: 
VALORIZAÇÃO DO ALUNO E TRABALHO PEDAGÓGICO” requer re-
flexões da práxis e projeções coesas, através da valorização do aluno, por meio 
de ações educacionais para que possam ser empreendidas e desenvolvidas de 
forma equânime e na estimula ção de cada um para promoção, forma(Ação), 
investimento no desenvolvimen to educacional, na compreensão, na capacidade 
integrativa de aprendizagem. 

Educação, tecnologias e inclusão: evidencia capítulos a partir de uma 
perspectiva de análise e reflexão, os autores propõem pautas e orientações sobre 
a ação educativa que visam a melhorá-la. As decisões sobre essas e outras ques-
tões relacionadas sobre como ensinar haverão de se justificar pela função social 
globalizante do ensino e pela concepção dos processos de ensino e aprendiza-
gens, para reafirma a necessidade do pensamento crítico e acentuar a dimensão 
coletiva das atividades dos professores. 

O livro enuncia as características distintivas do conhecimento, nos aspec-
tos que envolvem a educação, tecnologias e inclusão, envolvendo a equidade de 
acesso para todos sem distinção de con dições físicas, cognitivas, emocionais no 
diálogo e compreensão incondicional de cada indivíduo nas variadas formas de 
adaptação de acordo com cada de manda para além da inserção, mas a inclusão 
realmente de fato.

Os capítulos que compõem a obra evidenciam como aprender e ensinar 
habilidades coesas para este século, além de apresentar um novo enfoque no en-
sino e na aprendizagem de competências. Os autores entrelaçam idéias, focando 
nas capacidades cognitivas de valorização do aluno e do trabalho pedagógico, 
apresentando como trabalhar a formação para o desenvolvimento de capacida-
des de forma prática, demonstrando tudo o que se aprende pode ser utilizado de 
forma eficiente, diante de uma situação real. 

Alguns capítulos evidenciam o período em que vivemos desafiadora época 
da pandemia de Co vid-19, na Educação, em especial, fomos movidos às trans-
formações e mudanças pela necessidade urgente de encontrarmos novas formas 
de continuar atuando, o que nos levou a criar e reconstruir as práticas docentes 
para, de maneira instantânea, dar continuidade ao trabalho corriqueiro, só que 
de forma urgente, inovadora e criativa.

Nessa obra intitulada “Educação, tecnologias e inclusão: valorização do 
aluno e trabalho pedagógico” temos a honra de dividir com vocês leitores, 50 
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temas que proporcionarão um amplo conhecimento pedagógico. Para os autores 
deste livro o processo educacional depende essencialmente da interação entre os 
envolvidos, seus trabalhos e seus respectivos papéis neste contexto, que consti-
tuem a perspectiva de eficiência do ensino.

O conceito de inovações contido nos capítulos do livro evidencia a for-
mação permanente do professorado, baseado num clima de colaboração, numa 
organização institucional estável, capaz de apoiar a formação e na aceitação da 
diversidade entre os educandos e professores, pertinente a uma diversidade que 
exige uma contextualização dos conteúdos e das inovações tecnológicas e peda-
gógicas que afloraram com o advento da pandemia.

No que tange as tecnologias contidas nesta obra, a proposta é apresentar 
ferramentas tecnológicas gratuitas que poderão ser utilizadas como apoio à mu-
dança da metodologia tradicional de ensino focada no professor para uma me-
todologia focada no aluno. Urge a necessidade de desenvolver, dentro e fora das 
escolas, técnicas, métodos, metodologias e propostas educacionais inovadoras 
de ensino, que estimulem o aprendizado e o interesse do aluno pela educação. 
Isso decorre da crescente demanda de tecnologia fora da escola em que parte dos 
alunos tem acesso a diversas tecnologias e quando chegam à escola, encontram 
uma estrutura dos séculos passados em pleno século XXI. Dessa forma, a obra 
busca trazer visões de docentes das mais diferentes áreas do conhecimento e está 
alicerçado na diferenciação da abordagem pedagógica e na aproximação entre 
educação e tecnologia digital.

A obra tem como objetivo ajudar o leitor a refletir sobre questões relacio-
nadas com a educação, tecnologias e inclusão, onde evidenciamos propostas de 
análise da figura do professor, da escola e da qualidade do ensino. Evidencias 
sobre a formação continuada, com foco nas novas formas de ensinar, são ele-
mentos essenciais na qualidade da educação em todos os âmbitos, para ser con-
duzida até os novos aspectos, como a criação de redes de formação. 

A revolução tecnológica pode facilmente ultrapassar o desenvolvimento 
das estratégias educativas. O clássico regime de aulas expositivas agora dá lugar 
às metodologias ativas, que colocam o aluno como protagonista da aprendiza-
gem e desenvolvem competências de forma criativa e reflexiva para a resolução 
de problemas.  Os capítulos estão organizados com estratégias de modo simples 
e direto, permitindo sua aplicação imediata, a partir de diversos métodos e recur-
sos práticos destinados à inovação na educação, tecnologias e inclusão.

São intercaladas idéias transformadoras, quadros, matérias, citações e 
diversos elementos transformadores, com o intuito de refletir sobre as mudan-
ças na educação. O leitor pode adicionar aspectos que o ajudem a aprimorar e 
ampliar aquilo que o livro desenvolve. É notória, nos capítulos, a projeção de 
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inovação, destacando que na atualidade já não servem conceitos antigos para 
enigmas novos na educação. É primordial buscar soluções para os problemas e 
desafios atuais da educação e ampliar nossos conhecimentos sobre a educação. 
Por isso, oferecemos aqui, pistas para que se encontrem instrumentos para poder 
modificar a educação de forma transformadora e humanitária.

Vamos juntos viajar pelo maravilhoso mundo da educação transforma-
dora e evidenciar nas práticas reais da sala de aula novas formas de aprender e 
ensinar com ênfase na educação, tecnologias e inclusão.

Esperamos que você co nheça e se inspire nas práticas criativas contidas 
nos capítulos escritos por profissionais de inestimável valor, elencados nesta 
obra. Acreditamos que os frutos desta edição e dos trabalhos nelas descritos 
poderão germinar e se multiplicar e, assim, será possível concretizar na história 
da Educação, no Brasil, as reais transformações e evolução da atual gera ção, 
marcada pela coragem, inovação e excelência. 

Agradecemos a todos que têm contribuído para o processo de construção 
coletiva que apontam novos caminhos e renovam o compromisso em de fesa da 
Educação, da Pesquisa e da Ciência, como bens públicos e de direito de todos 
os cidadãos brasileiros.

Boa leitura!

Alan Ricardo Duarte Pereira
Bruna Beatriz da Rocha
Rebeca Freitas Ivanicska

Simone Helen Drumond Ischkanian
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APRESENTAÇÃO

Caro(a) Leitor(a),
O livro que você tem em mãos, intitulado “Educação, tecnologias e in-

clusão: valorização do aluno e trabalho pedagógico” é um material magnífico 
não somente pela relevância teórica presentes na composição dos textos, mas 
também por tratar de temas valiosos e que são imprescindíveis na atuação de 
profissionais que lidam com a educação. 

Trata-se, pois, de uma obra opulenta materializada por várias mãos, re-
sultado de reflexões de quem está ingressando (e também daqueles que já estão 
atuando) na grandiosa missão de (re)construir caminhos novos para o ato educa-
tivo. Sob a organização dos amigos, professores e pesquisadores Simone Helen 
Drumond Ischkanian, Alan Ricardo Duarte Pereira, Rebeca Freitas Ivanicska e 
Bruna Beatriz da Rocha, o livro é uma coletânea de textos resultados de pesqui-
sas desenvolvidas por pesquisadores do Brasil inteiro.

Diante do exposto e por acreditar no potencial científico da obra, espera-
mos que a obra contribua significativamente para o debate sobre o papel da educa-
ção frente às novas demandas que dizem respeito à inserção de tecnologias digitais 
na educação, principalmente no que concerne ao processo de inclusão escolar. 

Por último, a leitura dos capítulos é, sem dúvidas, uma atividade praze-
rosa e principalmente inspiradora e que é claro, nos enche de orgulho, em vir-
tude do empenho dos autores na busca por questões que possam proporcionar 
um ensino significativo e proveitoso, tanto para os alunos quanto para todo o 
corpo escolar. Nesses termos, a leitura de cada capítulo nos fazem refletir sobre 
conceitos de perseverança, competência e criatividade, questões que, portanto, 
afiguram a obra como de indispensável leitura.

Agradeço ao trabalho e empenho dos professores/ pesquisadores envolvidos 
na construção dessa coletânea, pela parceria inigualável e por esta oportunidade, 
tanto de apresentar a obra como de refletir por meio dos textos que a compõem.

Boa Leitura!

Floriano (PI), Janeiro de 2023.

Francisco Romário Paz Carvalho
Universidade Federal do Piauí (UFPI)
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POTENCIALIDADES DO PODCAST PARA 
O ENSINO REMOTO EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Tiago Saidelles1

Cláudia Smaniotto Barin2

Leila Maria Araújo Santos3

Introdução

Em um mundo globalizado, não apenas as informações se disseminam 
rapidamente, mas também as doenças, como a Covid19. A partir das conse-
quências da pandemia no Brasil, houve a necessidade de muitos setores se rees-
truturarem em seus processos. Nos ambientes escolares isso não foi diferente. 
O período de isolamento social apresentado por decretos em nível municipal, 
estadual e federal (BRASIL, 2020) preconiza que as aulas deveriam ser virtuali-
zadas, ou seja, mediadas via tecnologias. 

Esta virtualização das aulas evidenciou algumas carências e demandas 
dos docentes, entre elas a dificuldade em realizar a transposição do conteúdo 
presencial para o virtual e a inserção das tecnologias digitais, já existentes, em 
suas práticas docentes. Conforme Oliveira (2020), uma das principais dificulda-
des da educação digital durante a pandemia foi a falta de habilidade dos profes-
sores com o ensino EAD, diversos professores não tinham conhecimento sobre 
o método de aula online e não tiveram tempo para realizar o treinamento de 
ambientação nas plataformas de ensino EAD.

Além destas dificuldades, a mudança rápida e complexa que o isolamen-
to social exigiu, tornou a tarefa ainda mais desafiadora, tanto para o professor 
quanto para o aluno. Dificuldades estas referente a adaptação ao modelo de 
ensino remoto, tanto de professores quanto de alunos, a falta de fluência digital 
por parte dos docentes, e a falta de recursos de acesso para os discentes.

Estes desafios devem acompanhar o processo educacional por um bom 

1 Graduado em Tecnologia em Redes de Computadores pela UFSM, Mestre em Educação 
Profissional e Tecnológica / UFSM, e-mail: tiago-saidelles@redes.ufsm.br.

2 Doutora em Ciências pelo IQSC/USP, Professora Adjunta do Programa de Pós-Graduação 
em Educação Profissional e Tecnológica, da UFSM, e-mail: claudiabarin@nte.ufsm.br.

3 Doutora em Informática na Educação (UFRGS), Professora Associada do Programa de 
Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, da UFSM, e-mail:leilamas@
ctism.ufsm.br.
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tempo, levando em consideração que muitas das instituições de ensino não pos-
suem infra estruturas adequadas para manter o isolamento e os protocolos de 
higiene para o retorno às atividades presenciais de ensino. 

Com as incertezas futuras em relação ao retorno das aulas, surgiu a ne-
cessidade de buscar a instrumentalizar os professores sobre o uso de recursos 
digitais para o ensino remoto.

Segundo Alves (2020), os professores não têm formação apta para uso da 
tecnologia, e as escolas não estão adaptada para a educação a distância, outro 
ponto foi o acesso dos alunos a internet, devido a desigualdade social, alguns 
discentes não tiveram o ensino adequado impactando diretamente no processo 
de ensino e aprendizagem de vários discentes no brasil.

O desconhecimento dos recursos digitais e das possibilidades de uso des-
tes recursos tecnológicos no ensino, juntamente com a pouca familiaridade dos 
professores com as ferramentas de ensino remoto, fez com que muitos professo-
res tivessem uma ideia equivocada sobre seu uso, não sabendo explorar as po-
tencialidades das tecnologias em suas práticas pedagógicas e superar os desafios 
que estas impõem.

Dessa forma, é bem provável que, no período de distanciamento social, os 
estudantes apresentem lacunas significativas no seu desempenho educacional, 
assim como dificuldade por parte dos professores em transcrever suas aulas do 
formato tradicional e expositiva para o modelo online do ensino remoto.

Uma maneira fundamental para se pensar em possibilidades consistentes à 
introdução do ensino remoto nas atividades, em momentos como o que estamos 
vivenciando, é a avaliação dos recursos tecnológicos que já estão disponíveis aos 
alunos e professores, ou que podem ser rapidamente inseridos neste contexto. 

E isso precisa ser feito levando em conta a desigualdade social no Brasil, 
assim é importante inserirmos recursos digitais levando em consideração a falta 
de infraestrutura e também a desigualdade social. Uma opção é o uso de pod-
casts, pois o mesmo não necessita de grande capacidade de tráfego de dados e  
podem ser ouvidos offline após ser baixado para um celular, um computador ou 
outro  dispositivo desta forma assegurando o amplo alcance das informações em 
diferentes locais e aspectos sociais. 

No entanto, é fundamental o entendimento de que existem diversas abor-
dagens para o ensino remoto, e que nem todas são efetivas no primeiro momen-
to. Cabe a nós, adaptarmos um recurso digital para cada realidade do locus onde 
trabalhamos, pois a palavra chave para o sucesso no ensino remoto se resume a 
criatividade,  de forma a diversificar as experiências de aprendizagem para um 
maior ganho de alunos e professores.  
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Metodologia 

Este trabalho caracterizou-se por um levantamento descritivo, com o obje-
tivo de perceber as potencialidades dos podcasts no ensino remoto em momento 
de isolamento social. Segundo Gil (2009) levantamento descritivo é a interro-
gação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer, utilizando 
técnicas padronizadas de coletas de dados, tais como questionários e enquetes.

O público alvo caracterizou-se por uma amostragem randômica de vinte um 
docentes atuantes na Educação Profissional e Tecnológica. O objeto de avaliação 
deste estudo foram as respostas apresentadas pelos respectivos docentes. Essas res-
postas foram obtidas a partir de um questionário do tipo Survey, com seis questões 
fechadas que tiveram como objetivo coletar informações a respeito das práticas pe-
dagógicas destes professores, identificando quais usam ou criam podcasts para utili-
zar em suas aulas tanto presenciais como a distância, assim como posteriormente in-
vestigar se o uso podcast potencializa a ensino em momentos de isolamento social.  

Desenvolvimento

O ensino remoto é caracterizado pela diferença da modalidade presencial no 
aspecto da comunicação. Enquanto no presencial usamos a linguagem oral, e a pre-
sencialidade de professores e alunos, dividindo o mesmo tempo e espaço, na abor-
dagem no ensino remoto usamos a linguagem escrita permeada por tecnologias que 
possibilitam o ensino em espaços diversos no mesmo horário das aulas presenciais.

Atualmente, existem uma vasta gama de recursos tecnológicos que podem 
ser utilizados na modalidade do ensino remoto, com objetivo apoiar o processo de 
comunicação entre professores e alunos, facilitando o processo educacional neste 
momento de distanciamento social causado pela Pandemia do Coronavírus. No 
entanto, embora as tecnologias estejam cada vez mais ubíquas, ainda nos depa-
ramos com a resistência ao seu uso na perspectiva de mediador do processo de 
ensino e aprendizagem. Assim, conscientizar docentes e discentes, habituados ao 
formato presencial a migrar para “o Digital e online” é ainda um desafio

Nessa perspectiva, percebe-se o quão grande é o desafio do professor para 
lidar com tal realidade, principalmente porque dela ele não tem como escapar 
a não ser se enquadrando a realidade dos seus alunos, o professor precisa estar 
atento que o processo de ensino aprendizagem é dinâmico tanto quanto a própria 
vida, assim “a formação continuada pode ajudar sendo espaço no qual o profes-
sor ressignifica quem ele é, quem são os alunos, qual o currículo e os processos 
metodológicos e avaliativos em cenários de tecnologia.” (NUNES, 2012, p.129). 

Assim, o ensino remoto surge como uma oportunidade de romper pa-
radigmas, como os entraves do tempo, da distância e da incompatibilidade de 
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horários. Através das tecnologias assíncronas torna-se possível, mesmo em ho-
rários diferentes, acessar as atividades, enviar mensagens aos docentes e sanar 
dúvidas em relação aos conteúdos e disciplinas. Esse acesso ao professor e a pos-
sibilidade de interação com outros alunos, pode se tornar um elo para um apren-
dizado colaborativo tendo uma verdadeira interação e troca de conhecimentos. 

As tecnologias digitais que auxiliam o ensino remoto tais como Computadores, 
Smartphones, Tablets, softwares e aplicativos digitais, deixam de ser apenas máqui-
nas e passam a ser um ponto de apoio, para um trabalho engajado e criativo.

As tecnologias, vem, cada vez mais, servindo para diminuir distâncias 
entre docente e discente, formalizando demandas para garantir um ensino além 
da sala de aula.  principalmente em momentos de pandemia como estamos vi-
venciando.  Entre estas ferramentas estão os podcasts, arquivos de áudios com 
muitas potencialidades para o uso educativo.

Quando bem exploradas, essas tecnologias podem contribuir com os tra-
balhos pedagógicos e didáticos dos tempos atuais, uma vez que oportunizam 
situações de ensino ricas, complexas e diversificadas, que podem atender às di-
ferenças individuais e as específicas de cada aluno (LÉVY,1999; BRAGA,2007).

O podcast trata-se de “um processo mediático que emerge a partir da pu-
blicação de arquivos áudio na Internet” (PRIMO, 2005, p. 17). Enquanto tecno-
logia está relacionada com o ensino online, os podcasts trazem, em sua essência, 
uma grande afinidade com o Ensino Remoto. No entanto, é conveniente fazer 
usos dessa tecnologia como recurso potencializador da comunicação e da disse-
minação do conhecimento. 

No âmbito da Educação a Distância (EAD), o podcast ganha especial 
relevância enquanto tecnologia de comunicação. Isso se manifesta com maior 
propriedade, a partir da observação dos efeitos positivos em momentos de isola-
mento social como estamos vivendo. Outro fator importante no uso do podcast 
no ensino remoto e o fato que o mesmo possibilita um ganho a mais nas aulas 
pelo acréscimo de oralidade aos materiais criados e disponibilizados, pois quan-
do falamos criação de materiais didáticos para o ensino a distância os mesmos 
em sua maioria das vezes é focados em formatos impressos.

Segundo Belisário (2003) o discurso científico escrito amplia suas condi-
ções de compreensão com o uso do discurso narrativo oral, garantindo com isso 
a compreensão dos estudantes das matérias de estudo, ainda que sem a presença 
física do professor” (2003, p. 142).

A partir da pesquisa identifica-se no podcast inúmeras potencialidades 
para o ensino remoto. Com o uso dos podcasts há disponibilização dos áudios 
possibilita que o aluno possa acessar os conteúdos sempre que o mesmo tiver dú-
vidas, ou, como uma tecnologia assistiva para alunos deficientes visuais. Desta 
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forma sendo uma tecnologia que transcende espaços de aprendizagem tradicio-
nais, antes restritos somente às salas de aula, e com isso  permitindo uma maior 
flexibilidade no seu uso, tanto pelo aluno como professor, possibilitando usar 
este recurso para aprimorar seus conhecimentos a partir dos episódios dispo-
níveis na rede e com isso transformando o processo de ensino, através de uma 
metodologia mais ativa e colaborativa entre professor e aluno.

Análise dos dados

Os dados coletados ao longo da pesquisa foram analisados e categori-
zados por potencialidade e desafios no uso dos podcast no ensino remoto em 
momentos de isolamento social, assim como traçar um panorama do ponto de 
vista dos professores sobre o uso desta ferramenta. A categorização é o modo de 
expressar  os resultados obtidos através da comparação dos dados coletados para 
Para Gil (2009, p. 103), “o estabelecimento de categorias dá-se, geralmente, pela 
comparação sucessiva dos dados. À medida que estes são comparados entre si, 
vão sendo definidas unidades de dados”.

Para a realização da análise dos resultados, foram coletadas 21 respostas atra-
vés através do formulário survey4. Por meio das perguntas atribuídas ao formulário, 
foi possível identificar características da amostra como área de formação e tempo 
de docência dos professores entrevistados. Desta forma possibilitando a criação de 
gráficos que nos permite visualizar em porcentagem o percentual de cada amostra. 
Como podemos vislumbrar no Gráfico 1 e 2 que serão discutidos a posteriori. 

Gráfico -1: Área de Formação dos professores

No Gráfico-1 podemos observar que o número de professores com forma-
ção na área de licenciatura obteve maior número chegando ao total de 61,9% 
dos entrevistados, em segundo lugar com 33% refere se a professores bacharéis 
e apenas 4,8% Tecnólogos. Desta forma podemos destacar que a maioria dos 

4 Disponibilizado no endereço  https://forms.gle/hE8VgtoB35dKosQX9.
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professores possui formação pedagógica o que possibilita ter uma maior com-
preensão didática no uso do recurso digital em estudo: o Podcast.

No entanto, esta formação não é diretamente proporcional às competên-
cias digitais de cada entrevistado o que nos possibilita interpretar que existe uma 
carência de formação tecnológica nos cursos de licenciatura.

Gráfico - 2: Tempo de docência de cada professor

Ao seguir análise do Gráfico-2 referente ao tempo de exercício da do-
cência de cada entrevistado, identificamos que 33% dos professores exercem a 
docência a um tempo entre 5 a 10 anos, já 23,8% atua entre 10 e 20 anos, 23,8% 
também exercem a profissão a mais de 20 anos e por fim 4,8% não possui nem 
um experiência docente.

Após análise da formação e tempo de docência, de cada entrevistado, nos 
deparamos com uma nova etapa da coleta de dados, que se refere ao perfil de cada 
professor, nos propiciando identificar quais em sua rotina pedagógica costumam 
criar conteúdo digitais. Possibilitando uma adequação da sua própria forma de 
ensinar. Nesse contexto, manter-se informado acerca das inovações é imprescin-
dível para que os docentes continuem realizando seu trabalho com qualidade. No 
Gráfico-3 podemos vislumbrar que 47,6% costuma criar conteúdos digitais com 
frequência nas suas práticas pedagógicas, na busca de um maior engajamento e 
maior compreensão dos conteúdos por parte dos alunos e 42,9% criam materiais 
digitais em algumas situações específicas mas não com frequência, sendo assim 
podemos constatar que apenas 9,5% não criam conteúdos digitais durante suas 
práticas pedagógicas. Alguns por aspectos estruturais do locus de trabalho, como 
falta de formação continuada para possibilitar que este docente domine as tecno-
logias e seus recursos possibilitando realizar a migração de parte de sua aula para 
forma digital, estes dados estão disponíveis no Gráfico-3 abaixo.
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Gráfico - 3: Índice Criação de Conteúdos Digitais por parte dos docentes 

No tocante ao consumo referente aos conteúdos de áudio (podcasts) as-
sim como a criação deste recurso por parte dos professores. Podemos visualizar 
no Gráfico-4 que os professores que já ouviram podcasts totalizaram 42,9%, 
o que nos faz refletir que este recurso,  faz parte do cotidiano dos alunos que 
compõem a Geração Z, de forma incipiente, embora este recurso seja de conhe-
cimento dos professores.

Segundo Moran (2018) As tecnologias digitais hoje são muitas, acessíveis, 
instantâneas e podem ser utilizadas para aprender em qualquer lugar, tempo e 
de múltiplas formas. O que faz a diferença não são os aplicativos em si, mas es-
tarem nas mãos de educadores, gestores (e estudantes) com uma mente aberta e 
criativa, capaz de encantar, de fazer sonhar, de inspirar. Professores interessantes 
desenham atividades interessantes, gravam vídeos atraentes. Professores afetivos 
conseguem comunicar-se de forma acolhedora com seus estudantes através de 
qualquer aplicativo, plataforma ou rede social. 

Ao seguirmos analisando o Gráfico-4 identificamos que 42,9% dos en-
trevistados já ouviram algum episódio de podcast seja ele educativo ou de en-
tretenimento e apenas 14,3 % responderam que nunca ouviram e nem criaram 
podcasts como podemos vislumbrar no gráfico abaixo. 

Gráfico - 4: Análise referente a criação e utilização dos podcast 
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Em uma última abordagem dos dados contidos no formulário foi possível 
identificar aspectos relacionados às práticas por parte dos professores na utiliza-
ção do podcast em suas aulas, em uma primeira etapa relacionada à experiência 
de utilizar os podcasts, como podemos visualizar no Gráfico-5 abaixo.

Gráfico - 5: Experiência dos professores que fizeram uso dos Podcasts nas suas Práticas pedagógicas 

Nos dados contidos no Gráfico-6 podemos elencar como importante o 
número de professores que relatam sucesso em suas experiências com o uso 
do podcast em suas aulas totalizando um percentual de 87% que relata uma 
experiência entre ótima e boa, e apenas 12,5 % relataram não ser satisfatórios os 
resultados das atividades mediadas por podcasts, o que nos possibilita sugerir o 
podcast como uma potencial ferramenta para momentos de isolamento social.

Em uma segunda etapa foi questionado aos professores, referente às po-
tencialidades do uso dos podcasts como ferramenta de ensino remoto em tempos 
de isolamento social, diante destas indagações quais seriam os posicionamentos 
dos entrevistados, como podemos vislumbrar no Gráfico - 6 disponível abaixo.  

Gráfico - 6: Podcast como recurso para o ensino remoto em momentos de isolamento social  

Diante das respostas elencadas pelos professores podemos visualizar que 
63,2% dos entrevistados acreditam que os podcasts podem ser um grande aliado 
no ensino remoto em momentos de isolamento social e pandemia, pois esse 
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recurso tem um grande potencial a ser explorado na educação, tamanho número 
de potencialidades que esta ferramenta possibilita. 

O podcast não se apresenta como a ferramenta que resolverá a dificuldade 
de comunicação entre professor e aluno em tempos de isolamento social, como 
o que vivemos atualmente pelo COVID-19, o mesmo  deve ser entendido como 
mais uma ferramenta que pode ser utilizada em contexto pedagógico, com ca-
racterísticas  e diferenciais que podem ser combinados com outros métodos e 
com outras ferramentas em prol da melhoria do ensino  em situações iguais ou 
similares as que estamos vivenciando no atual momento 

Considerações finais 

Diante das demandas de informação e comunicação em que vivemos em 
virtude do Coronavírus e do isolamento social, no âmbitos educacional, faz-se 
necessário, um maior aperfeiçoamento e formação por parte dos professores na 
busca de recursos e tecnologias que possam suprir estas carências em que a edu-
cação está vivendo nos últimos meses em virtude do isolamento social.

Dentre estas técnicas e recursos educativos que podem ser explorados tanto 
na Educação EAD, assim como no Ensino Remoto surgem os Podcasts, como um 
aliado na comunicação entre discente e docentes, possibilitando assim um ensino 
mais colaborativo e ativo. Com o uso dos podcasts, a sala de aula e o aprendizado 
se transforma de acordo com as necessidades, características e contexto de cada 
aluno. Entre as vantagens do uso dos podcasts no ensino remoto está:

Figura - 2: Vantagem do uso do Podcast no Ensino Remoto 
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De acordo com estas potencialidades elencadas na Figura-2, durante a 
pesquisa desenvolvida para criação deste artigo, foi realizado um questionamen-
to aos professores entrevistados a respeito do uso do podcast durante a pande-
mia. Abaixo podemos visualizar algumas respostas, referente a pergunta “Se 
você usou podcast durante a pandemia, nós conte sobre essa experiência. 

P1: “O uso do podcast foi importante por se tratar de áudios restritos a área de inte-
resse da pessoa. Utilizei esse recurso para me atualizar sobre várias temáticas e achei 
muito bom!!!”. 
P2: “Durante a Pandemia não usei, pois meus alunos, 60% não tem nem telefone. Já 
usei em sala de aula, antes da pandemia!”.
P3: ”Boa experiência para envio de informações e orientações”.
P4: “Indiquei alguns podcasts aos alunos para pesquisa de um trabalho específico da 
faculdade, e notei que a adesão ao tema foi mais imediata do que por outras mídias.”
P5: “Juntamente com meus alunos, cada um fez sobre “com que lentes eu enxergo o 
mundo” e depois divulgamos nos canais de comunicação da nossa escola”.
P6: ”Eu fiz podcast para meus alunos pois acho que um conteúdo ouvido tende a ser 
memorizado com mais facilidade.”
P7: “Sim, foi muito proveitoso para apresentação dos conteúdos”.

Como podemos vislumbrar o uso do podcast como ferramenta complemen-
tar nas atividades durante o período de isolamento social, foi produtiva para uma 
grande parte dos professores entrevistados, desta forma indo ao encontro das po-
tencialidades educativas e de comunicação e informação contidas nestes recursos. 

No estudo realizado verificou-se que os professores, têm considerações 
favoráveis quanto à utilização do podcast em momentos de isolamento social. 
Pelos comentários de alguns professores acima descritos, tangem se uma opinião 
favorável quanto à motivação que os podcasts podem trazer à aprendizagem 
durante estes momentos.

Contudo é necessário habilitar professores para a roteirização e criação 
deste recurso para que desta forma possa continuar disseminando estes recursos 
cada vez mais nas práticas pedagógicas dos docentes .Destaca-se a importância 
de continuar incentivando a utilização dessa ferramenta, tanto pelos discentes 
quanto pelos docentes, com o intuito de promover o aprendizado colaborativo e 
em contrapartida desafiar o professor a diversificar recursos e desta forma reali-
zar um upgrade das sua práticas em sala de aula.
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Introdução

No ano de 2019 tivemos o surgimento no mundo de um vírus chamado co-
vid 19, inicialmente devido à falta de informações que mostrassem o grau de trans-
missibilidade e de letalidade dele, inicialmente não houve muito alarde, assim, 
tudo continuou normal. Dessa maneira  iniciarmos o ano de 2020 nas Escolas 
Municipais no Rio Grande do Norte conforme o calendário já estabelecido.

Os dois primeiros meses permaneceram sem nenhuma restrição ao con-
vívio social, mesmo já tendo alguns alertas ligados não foram canceladas as 
festividades com grandes aglomerações em todo o mundo, o que favoreceu a 
proliferação acelerada do virus. 

Antes do surgimento do COVID-19, estatísticas sobre condições de saúde 
mental (incluindo distúrbios neurológicos e de uso de substâncias, risco 
de suicídio e deficiências psicossociais e intelectuais associadas) eram já 
fortes: • A economia global perde mais de US $ 1 trilhão por ano devido 
à depressão e ansiedade. • A depressão afeta 264 milhões de pessoas no 
mundo. • Cerca de metade de todas as condições de saúde mental come-
çam aos 14 anos e o suicídio é a segunda causa principal de morte em 
jovens de 15 a 29 anos. • Mais de 1 em cada 5 pessoas que vivem em 
ambientes afetados por conflitos têm uma condição de saúde mental. • 
Pessoas com condições mentais graves morrem 10 a 20 anos antes da po-
pulação em geral. • Menos da metade dos países declara ter suas políticas 
de saúde mental alinhadas aos direitos humanos. • Nos países de baixa 
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e média renda, entre 76% e 85% das pessoas com problemas de saúde 
mental não recebem tratamento para sua condição, apesar da evidência de 
que intervenções eficazes possam ser entregues em qualquer contexto de 
recurso. • Globalmente, há menos de 1 profissional de saúde mental para 
cada 10.000 pessoas. • As violações dos direitos humanos contra pessoas 
com graves condições de saúde mental são generalizadas em todos Países 
do mundo (O. M. S, 2020, P.10- apud MONTE, 2022,).

Já em 11 de março a Organização Mundial de saúde (OMS) classificou 
a situação como de pandemia mundial, mesmo o termo se referindo principal-
mente a distribuição geográfica da doença e não a sua gravidade, o assunto co-
meçou a ser tratado com mais cuidados e mais atenção. 

No Brasil Ministério da Saúde declarou emergência em Saúde Pública, 
na Portaria n°188 em 04 de fevereiro de 2020, posteriormente decretou-se 
suspensão de aulas em virtude da pandemia do novo coronavírus. Como 
medida para embridar o contágio, a suspensão das aulas presencias em 
todas as etapas da Educação com base na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020 do Governo do Federal (MONTE, 2022, P. 04).

Apesar de já termos passado na história da humanidade por situações 
parecidas, não havia ainda um protocolo correto a ser seguido, e dessa forma 
as informações e orientações foram sendo feitas de forma progressiva, gerando 
muitas dúvidas de como proceder corretamente, várias correntes de pensamento 
foram surgindo, o que deixou tudo mais confuso ainda, como sabemos a ciên-
cia estabelecia suas teorias através de experimentos que levam vários erros para 
chegarmos ao resultado desejado, mas como nesse caso não existia tempo para 
todo esse processo, tudo foi feito de acordo com as discussões que iam tendo 
dentro da própria crise. 

Aproximadamente 300 milhões de alunos afetados em 22 países de três 
continentes pelo fechamento de escolas devido à expansão do vírus, de 
acordo com relatório da ONU Policy Brief: COVID-19 and the Need for 
Action on Mental Health tratando de políticas públicas sobre saúde men-
tal a COVID-19 não está apenas atacando nossa saúde física; também está 
aumentando o sofrimento psicológico (MONTE, 2022, P. 08).

O mesmo aconteceu na educação, coincidentemente a decretação da pan-
demia veio ser estabelecida bem na época de início do ano letivo das escolas 
que trabalho, o que gerou inicialmente pouca preocupação, pelo motivo de ser 
considerada apenas uma quarentena inicial de apenas 15 dias, o que daria facil-
mente pra ser reorganizado no calendário escolar, mas ao final de cada lockdown 
era colocado outro, o que levou a todos pensarem que esse não seria um ano 
comum, e que precisaríamos de estratégias adequadas para lidar com a situação, 
caso quiséssemos minimizar os danos que seriam causados por essa situação. 

Como a ocasião se tratava de um momento até então ímpar até o momento 
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para as instituições de ensino, foram surgindo opções e se discutindo qual seria 
a mais adequada, foram sendo feitas tentativas e adequando o que não dava os 
resultados esperados, foi preciso a criação de estratégias e o uso da tecnologia se 
apresentava como uma excelente alternativa. 

A pandemia e a quarentena estão a revelar que são possíveis alternativas, que 
as sociedades se adaptam a novos modos de viver quando tal é necessário e 
sentido como correspondendo ao bem comum. Esta situação torna-se propí-
cia a que se pense em alternativas ao modo de viver, de produzir, de consumir 
e de conviver nestes primeiros anos do século XXI (SANTOS, 2020, P. 29).

A pandemia também levou a escola a analisar sua utilização pedagógica 
das tecnologias digitais, elas tiveram que reorganizar a maneira como ensina-
vam, para desenvolvimento das competências e habilidades dessa nova fase foi 
preciso se reestruturar.

Por isso a relação tecnologia-educação se tornou tão importante nos dias 
atuais, e o professor como mediador deve tornar a aprendizagem mais atrativa e 
interessante para o uso de recursos tecnológicos que estiverem disponíveis, para 
que possa preparar o educando para o conhecimento de mundo, contudo é neces-
sário que conheça as ferramentas tecnológicas que tem à sua disposição, mesmo 
que sejam simples e limitadas é possível incrementar as aulas e motivar os alunos.

É importante afirmar que os desafios são imensos, dentre eles, as desigual-
dades de acesso às tecnologias, tendo em vista que nem todas as crianças têm com-
putador, tablet, celular ou acesso à internet. Porém, o ensino remoto ainda foi a 
melhor saída para minimizar o atraso no retorno às aulas presenciais. Reaprender 
a ensinar e reaprender a aprender foi o grande desafio em meio a pandemia.

Mas observou-se que para muitos professores não foi fácil incorporar es-
sas novas tecnologias ou não se sentiram à vontade, principalmente quando sua 
casa passou a ser sua sala de aula. Sendo que as escolas e os professores preci-
sam se adequar e migrar nesse novo mundo. professor precisou se familiarizar 
com uma didática mediada pela tecnológica ou midiatizada. 

[...] mediatizar significa codificar as mensagens pedagógicas, traduzindo-
-as sob diversas formas, segundo o meio técnico escolhido (por exemplo, 
um documento impresso, um programa informático didático, ou um vi-
deograma), respeitando as “regras da arte”, isto á, as características técni-
cas e peculiaridades de discurso do meio técnico. (BELLONI, 2001, p. 26):

É interessante colocar que o ensino nunca mais voltará a ser como antes. 
Já se enxerga novas formas de aprender e reaprender, os professores vivenciam 
novas maneiras de ensinar e entenderam que precisam de organização, dedi-
cação e planejamento para aprender no mundo digital de acordo com Castels 
(1999), Belloni (2012) e Behrens (2000) estamos na sociedade da tecnologia.
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Assim foram criadas estratégias para que o processo de Ensino e aprendi-
zagem pudesse acontecer, mesmo com as escolas fechadas, as escolas resolveram 
entregar periodicamente cadernos de atividades que deveriam ser trabalhados 
pelos pais em casa e trazerem essas respondidas e o novo material para o estudo 
da próxima etapa entregue na escola com datas previamente estabelecidas junto 
aos professores, nesse caso ficava na responsabilidade dos pais ajudar os filhos a 
compreenderem os conteúdos, o que as vezes dificultava muito a aprendizagem 
de acordo com a escolaridade dos pais, que muitas vezes  recorriam aos parentes 
com grau maior de instrução. 

O presente artigo tratará  de um relato da experiencia durante os anos de 
2020 e 2021 em duas escolas em Municípios no Rio Grande do Norte: a Escola 
Municipal Prefeito José Américo localizada no distrito da Baixinha em São 
Miguel do Gostoso  e a Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves situada 
na sede do Município de Parazinho, ambas as cidades localizadas na região do 
Mato Grande no Rio Grande do Norte que fará um apanhado sobre o uso das 
tecnologias para a aprendizagem na Pandemia.

Resultados e discussões

O início das aulas remotas da rede municipal do nosso município sofreu 
um atraso devido à maior necessidade de adaptação, além da espera por norma-
tivas da SMEC, começando as atividades remotas apenas no mês de dezembro. 
Fomos convocados para nos reunir na escola para dar início à elaboração das 
atividades e cronogramas para serem impressos, e para o repasse de informações 
relacionadas às ações nessa nova etapa.

Durante o período de pandemia do COVID-19, a Escola Municipal 
Prefeito José Américo, na comunidade rural da Baixinha dos França, municí-
pio de São Miguel do Gostoso-RN, desenvolveu suas aulas virtuais utilizando o 
modelo de comunicação síncrona, onde alunos e professores se comunicavam 
simultaneamente durante o horário das aulas.

Para que isso fosse possível, foram criados grupos de WhatsApp por tur-
ma – nos segmentos de Educação Infantil e Fundamental I – e por disciplina 
– no segmento Fundamental II. Durante o horário de aula, matutino 8:00hs às 
11:30hs, e vespertino 13:00hs às 16:30hs, os professores utilizavam ferramentas 
digitais para realizar suas aulas.

Nos grupos de WhatsApp as atividades o professor realizava a chamada 
diariamente e os alunos se apresentavam individualmente para que fosse registra-
da a presença. Em seguida, o professor fazia a apresentação dos temas/conteúdo 
a serem trabalhados no dia, assim como as disciplinas contempladas. Dando se-
quência, o professor abordava o conteúdo fazendo uma explanação, que poderia 
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ser através de áudio ou um pequeno vídeo do mesmo explicando o assunto. 
Posteriormente era aberto espaço para o aluno fazer perguntas, tirar dúvidas, etc. 

Em alguns casos o professor encaminhava videoaula baixada anterior-
mente do Youtube para que os alunos assistissem e logo após realizassem as ati-
vidades propostas. Era estabelecido o tempo para que a atividade fosse apresen-
tada, assim como as dúvidas que surgissem ao longo da realização da mesma. 
Em algumas aulas era necessário o aluno enviar vídeo mostrando seu desempe-
nho durante o desenvolvimento da tarefa.

Outra forma que foi usada de repasse foi através de aplicativos de celular 
ou computador que colocavam em aproximação mesmo que distantes, alunos e 
professores, são exemplos desses aplicativos as redes sociais e ferramentas como 
zoom, Google Meet, Skype dentre outras, havia uma grande variedade a ser es-
colhida, mas também havia um grande problema, que era a falta de formação de 
uma grande parte dos profissionais em educação, dos pais e também dos alunos 
para lidarem com essas ferramentas, e para complicar mais ainda, nem todos 
tinham acesso a equipamentos e nem internet, dessa forma, não existia naquele 
momento uma única ferramenta  conseguisse dar suporte a todos, mas devería-
mos analisar e decidir qual forma traria mais benefícios e englobaria o máximo 
possível de participantes. 

Plataformas como Google Forms, Google Meet e Kahoot também foram uti-
lizadas ao longo do período de pandemia, de acordo com o exigido para que 
melhor fosse trabalhado os conteúdos e houvesse uma melhor aprendizagem. 
Para que todo esse processo de aula virtual síncrona fosse implantado, muitos 
obstáculos foram apresentados, alguns ultrapassados com facilidade, outros não.

Primeiro a escola fez um levantamento para saber quantas e quais famí-
lias tinham acesso a internet, smartfone, tablet, notebook. Após a obtenção des-
se quantitativo foi oferecido, pela escola, internet, coletiva, e tablets individual-
mente, para algumas poucas famílias. Após as aulas iniciadas, semanalmente 
a escola fazia, através dos professores, um levantamento dos alunos que não 
estavam participando das aulas, contatava os pais e/ou responsáveis e realiza-
va uma visita na residência (Busca Ativa). Ao detectar o “problema” buscava 
ajuda, quando possível, para solucioná-lo e o aluno voltar a frequentar as aulas 
virtuais. Sempre que necessário a escola disponibilizava material impresso para 
professores e alunos.

Os blocos de atividades foram entregues aos pais e responsáveis nos plan-
tões pedagógicos que eram realizados nos dias marcados e divulgados, em ho-
rários diferentes para que não houvesse aglomeração. Inicialmente, os plantões 
foram realizados quinzenalmente, neste momento era entregue o bloco de ativi-
dades concluídas e recebido outro.
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Mesmo não havendo obrigatoriedade para utilização de ferramentas digi-
tais para as aulas remotas, os gestores da escola indicaram o uso do WhatsApp, 
através de grupos formados com cada turma. As aulas eram realizadas de forma 
assíncrona, quando era gravado um vídeo explicando a atividade do dia e pos-
tando no grupo, também postava vídeos educativos sobre os temas sugeridos. 
Cada professor atendia no WhatsApp dentro do horário de sua aula regular, no 
meu caso no turno vespertino, embora fosse necessário atender alguns para tirar 
dúvidas ou demais informações fora do horário proposto.

Todos os registros de atividades, cronogramas, planejamentos, plantões 
pedagógicos e dos alunos realizando as atividades eram armazenadas no drive, 
para que se necessário fosse, teria como comprovar a execução do nosso traba-
lho durante a pandemia.

Embora a maior parte da turma ter atendido aos meus objetivos, houve al-
gumas dificuldades nesse processo, o aprendizado ficou evidentemente defasado, 
crianças que não tinham celular ou acesso à Internet, algumas não tinha ninguém 
que as ensinasse em casa, a falta de compromisso na entrega das atividades, crian-
ças que não foram encontradas, ou até mesmo a recusa de pais em auxiliar nas 
tarefas das crianças por achar que isso era “obrigação” dos professores.

A Escola Municipal Prefeito José Américo   iniciou o ano de 2020, com o 
que tinha sido divulgado a respeito da covid 19 até aquele momento, parecia que 
seria um ano normal, então me preparava para o início das atividades escolares 
normalmente como em todos os anos, mas ao passar do tempo e com mais in-
formações sendo divulgadas, percebi que teríamos um ano um pouco diferente, 
que ao passar do tempo se tornou quase que totalmente diferente. Inicialmente 
ficou a incerteza se teríamos o início do ano letivo normal, se faríamos apenas 
uma quarentena de poucos dias ou se teríamos um período mais elevado fora da 
sala de aula, com o desenrolar dos acontecimentos ficou claro que dificilmen-
te teríamos aula presencial naquele ano, então teríamos que juntos com toda 
comunidade escolar, buscar estratégias para minimizar o máximo possível os 
danos caudados pelas restrições impostas pela pandemia. 

Ficou claro que o ensino tradicional naquele ano não teria como ser efe-
tuado, as restrições incluíam distanciamento social, impedia a ida dos alunos a 
escola, tanto na aglomeração no transporte como também no ambiente escolar, 
pensamos na ideia que outras escolas já vinham começando a implantar no mu-
nicípio de entregar atividades e os pais se responsabilizarem na ajuda aos filhos 
na resolução das atividades e na aprendizagem do conteúdo, mas analisamos 
que muitos tinham pouca formação, o que dificultaria muito a aprendizagem, 
pensamos também em implantar as aulas online, nesse caso algumas dificulda-
des se destacavam, que podemos aqui destacar com a falta de acesso à internet e 
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meios como celular, notebook, tablet, e ainda a não formação dos profissionais 
para lidar com essas tecnologias. 

Então começamos em meio a uma experiencia nova e, portanto, neces-
sitava de tempo para ajustes que fossem aparecendo durante o percurso, e fo-
mos assim aperfeiçoando ao longo do ano o que víamos como necessário. No 
meu caso especifico, peguei como base uma ferramenta bastante conhecida pela 
grande maioria dos jovens, o que acredito ter facilitado mais a adaptação tanto 
minha como dos alunos, mas ficou a critério de cada professor escolher a fer-
ramenta que achasse mais adequada e que mais facilitasse a comunicação dos 
alunos com os professores. 

Foi criado para cada turma um grupo geral, com todos os alunos e profes-
sores daquela série, os professores a partir daí poderiam dar as primeiras orienta-
ções aos alunos de acordo com sua disciplina, colocar links de vídeos no youtube, 
link de outros aplicativos de reunião aos quais os alunos podiam acessar, e os 
alunos que não tinham acesso à internet os pais poderiam ir na escola buscar as 
atividades e as desenvolverem com seus filhos. 

Esse único grupo com todos os professores e alunos, logo se mostrou confu-
so, por que eram dispostas informações de todas as disciplinas, então muitas vezes 
ficava difícil dos alunos processarem todas as informações, para eliminar esse pro-
blema, cada professor criou um grupo especifico de cada disciplina e foi colocado 
no grupo geral os links para que os alunos entrassem, e assim ficou organizado 
os grupos como disciplinas em um caderno, cada uma separada da outra, o que 
melhorou bastante a organização dos conteúdos recebidos pelos alunos, o grupo 
geral nesse caso ficou apenas para avisos gerais da direção da escola. 

Nos grupos de disciplina individual, além dos alunos e professores, foram 
adicionados também a coordenação pedagógica e a direção da escola, para que 
nos dessem suporte quando achassem necessário. 

Iniciamos então o trabalho remoto, seguindo os horários que tínhamos 
nas aulas presenciais que eram de 50 minutos cada, mas em pouco tempo tive-
mos que reduzir o tempo dos horários por que acabava ficando difícil de manter 
os alunos online esse tempo todo. 

O trabalho doi realizado através do grupo de WhatsApp, por que tudo que 
eu enviava ficava no grupo e quando algum aluno tinha algum imprevisto e não 
podia participar da aula de forma síncrona, os conteúdos, explicações, links de 
vídeos e vídeos que eu criava ficavam a disposição para estudar depois. 

Ao longo do processo fomos aperfeiçoando as aulas de forma a corrigir 
erros ou métodos que não davam o resultado esperado, um exemplo era os exer-
cícios que eu mandava, pedi para os alunos mandarem no grupo especifico de 
minha disciplina pra eu corrigir e ajudar nas dúvidas, observei então que alguns 
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alunos aguardavam algum enviar antes, e depois pegavam apenas as respostas 
dos colegas, então mudei a estratégia, mandava os exercícios no grupo geral, 
mas eles me enviavam de volta para correção no privado. 

Assim foi modificada a forma de fazer a chamada, antes faziamos só no 
inicio da aula, então alguns respondiam e depois desapareciam, passamos a fa-
zer três chamadas durante a aula em momentos aleatórios, o que permitia a 
participação do inicio ao fim. 

Comecamos a avalia-los de forma continua, levando em consideração a 
participação durante as aulas, a presença nas aulas e a entrega das atividades que 
eram encaminhadas. 

De maneira geral a forma que trabalhamos  nesse ano de 2020 foi bem 
satisfatório, claro que teve muitos casos que foram complicados, alunos que di-
ziam estar sem internet e ao mesmo tempo apareciam como online, outros que 
diziam que o celular quebrou, ou que os pais iriam usar o computador ou celular 
naquele mesmo momento e que não iam poder participar, mas como eu usava 
apenas o WhatsApp, não havia desculpas para não ver os conteúdos e responder 
as atividades quando tinham tempo. 

Assim a tecnologia, que de inicio parecia um entrave no processo de aulas, 
pela não familiaridade com utilização dela, depois se tornou uma ferramenta fa-
cilitadora e inclusiva no ensino aprendizado. De acordo com a diminuição das 
restrições começamos a marcar avaliações presenciais, seguindo todos os crité-
rios estabelecidos nos protocolos Federais, Estaduais e municipais, durante cada 
turno recebíamos apenas uma turma, e os alunos eram divididos para ficarem 
a menor quantidade possível em cada sala, garantindo assim o distanciamento, 
também eram fornecidos álcool, pias para ingenização das mãos e marcações no 
solo para determinar o distanciamento nas áreas da escola. 

Com o fim dos lockdowns, e a volta das atividades normais, continuamos 
usando os recursos tecnológicos como potencializador do processo de ensino apren-
dizagem e como ferramenta inclusiva, os grupos de disciplina continuam formados, 
e quando uma aluno fica impossibilitado de ir as aulas por motivos como doença, 
transporte ou outro, utilizamos esses grupos para minimizar as perdas. 

Considerações Finais

O uso da tecnologia está cada vez mais presente em nossas atividades 
cotidianas. No entanto, ao que se refere ao uso da tecnologia em sala de aula 
a realidade era um pouco diferente, pois muitas vezes, os professores alegavam 
não possuir os instrumentos nem o domínio do uso de determinadas ferramen-
tas. Em alguns casos existia uma certa recusa em adotar ou inserir essa nova 
“metodologia” em suas práticas pedagógicas.
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Com a pandemia do Covid-19, e consequentemente com as medidas de 
prevenção que foram adotadas, entre elas o distanciamento social, os sistemas 
de ensino se viram obrigados a reestruturar e adotar o uso das tecnologias digi-
tais para o desenvolvimento do ensino-aprendizagem. Por sua vez, os professo-
res tiveram que reinventar suas práticas pedagógicas, adotando-se e aprendendo 
a fazer uso das ferramentas necessárias para ministrar suas aulas em um novo 
formato, de modo virtual.

O que ficou claro é que hoje esses recursos são quase que indispensáveis no 
ambiente escolar, eles facilitam ambos, o ensino e a aprendizagem, principalmente 
a internet, com recursos praticamente infinitos para aperfeiçoar e facilitar as aulas. 

Alguns fatores foram colocados em pauta nesse novo cenário educacional 
durante a pandemia: A necessidade de o professor adaptar-se, capacitar-se, rein-
ventar-se; A participação da família no processo educacional e o uso de tecnolo-
gias como aliadas às aulas remotas.

É notório que quando o professor utiliza recursos visuais e sonoros em 
sala de aula, os alunos ficam mais atentos e motivados, nesse contexto, podemos 
concluir que a tecnologia é um bom recurso didático a ser empregado, como 
complemento, aliado a outros recursos.

Contudo é preciso reconhecer que nosso país, principalmente nossa re-
gião, enfrentam muitos desafios com relação a conectividade. Há grande dife-
rença no acesso a recursos tecnológicos entre classes sociais, e muitos profes-
sores ainda não possuem formação específica para trabalhar pedagogicamente 
com recursos tecnológicos.

Como toda metodologia empregada no processo de ensino e aprendiza-
gem, a utilização de tecnologias da informação e comunicação conta com van-
tagens e desvantagens, mas com mais vantagens, sendo necessário a formação e 
informação dos alunos para o uso seguro e adequado de maneira a proporcionar 
a possibilidade de uma aprendizagem mais interessante e motivada, de tal forma 
que o processo de aquisição do conhecimento seja mais significativo e as aulas 
mais produtivas, facilitando a busca para resolução dos problemas propostos.

Para professores, gestores e alunos, principalmente de escolas públicas, 
esse desafio foi enorme, pois muitas dessas escolas não disponibilizavam pos-
suíam equipamentos e/ou internet para serem disponibilizados nem mesmo 
para os professores. Em alguns casos, os professores não possuíam, esses meios, 
mesmo que particulares. E tão pouco as famílias tinham acesso aos recursos 
necessários para que seus filhos pudessem acompanhar as aulas virtuais.

É partindo dessa problemática que irei relatar minha experiência como 
professora de escola pública rural, no período de pandemia.

Finalizando, podemos afirmar que, apesar do grande desafio enfrentado, 
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a escola na qual trabalho obteve, na medida do possível, principalmente com o 
apoio e a colaboração das famílias, um bom desempenho com resultados satisfa-
tório, com a implementação da tecnologia durante período de pandemia.
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A 
PANDEMIA DA COVID-19: ASPECTOS GERAIS 
E ESPECIFICIDADES EM CURSO DE QUÍMICA 

ANALÍTICA PARA LICENCIATURA   

 Pedro Corino de Melo Neto1

Klebson Souza Santos2 

1. Introdução 

A Química Analítica (QA) é um ramo da Química que é composta por 
diversas análises químicas em amostras laboratoriais, onde os profissionais ma-
nipulam diversas substâncias para a verificação de características e quantidades. 

Durante a graduação, os licenciandos são inseridos nas práticas laborato-
riais com análises químicas, analises instrumentais e métodos analíticos clássi-
cos. Como bem assegura Skoog (2013), pode-se dizer que a QA é parte de um 
diálogo de todas as ciências, sendo assim enfatizada na medição em diversas 
áreas do conhecimento, ou seja, os conteúdos das ciências partem de metodolo-
gias desta ramificação. 

A QA quando presente no curso de formação docente busca atrelar os 
conceitos aplicados durante as aulas teóricas aos métodos de análise em aulas 
práticas dentro do laboratório. Com isso, o estudante relaciona todo o conheci-
mento teórico sobre as determinadas substâncias com os materiais utilizados du-
rante seus experimentos, vê-se nesse ponto, que as aulas práticas são imprescin-
díveis na formação de professores. Essa pesquisa foca em estudar como eventos 
externos como a pandemia relacionada ao Coronavírus e os materiais utilizados 
podem influenciar durante as aulas práticas de QA.

Diante do contexto relacionado as aulas em um modelo emergencial re-
moto, um fator que permanece em evidência é a importância dos materiais didá-
ticos durante as aulas práticas de QA na graduação, pois em um modelo remoto, 

1 Graduado em Licenciatura em Química pela Universidade Estadual de Goiás (UEG). 

2 Prof. Doutor em Química pela Universidade Federal da Bahia - UFBA e Licenciado em 
Química pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. Atuando como profes-
sor da área de Química – Ensino de Química e Química Geral na Universidade Estadual 
de Feira de Santana – UEFS e Universidade Estadual de Goiás – UEG. Trabalhando com 
a Formação de Professores em Química, Educação Ambiental e Ciências de Materiais e 
Ambiental. klebsonsouzaqa@gmail.com.
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as aulas no laboratório se tornaram inviáveis pela situação mundial. A aprendi-
zagem dos alunos durante a graduação envolve vários fatores e entre eles estão 
os materiais e as metodologias de ensino que os professores utilizam durante 
as aulas, sejam elas presenciais em laboratórios onde envolve a infraestrutura e 
qualidades dos materiais, ou remotas onde estes recursos foram substituídos por 
slides e apresentações virtuais. Portanto, buscou-se reunir dados e informações 
com o propósito de conter respostas ao questionamento sobre a influência dos 
materiais didáticos e questões de infraestrutura que podem possuir durante as 
aulas práticas de Química Analítica.

O objetivo deste trabalho é analisar a influência da infraestrutura e dos 
materiais didáticos nas aulas práticas de Química Analítica durante a formação 
de professores da Universidade Estadual de Goiás no Campus Nordeste, situado 
na cidade de Formosa-GO. Assim, buscou-se junto aos cursistas do curso de li-
cenciatura em Química informações sobre os impactos causados pela pandemia 
da COVID-19,  no cursar das disciplinas da  área de Química Analítica. No estu-
do foi dado ênfase sobre o caráter de qualidade das aulas práticas experimentais 
e teóricas, bem como, nos fatores externos decorrentes do adoecimento fisico e 
mental dos estudantes e familiares nesse período.  

Diante de uma situação pós-pandemia, a análise da importância dos ma-
teriais e métodos que o futuro professor possuirá é de grande relevância pois em 
um determinado período novas necessidades surgem, como exemplo atual, as 
aulas remotas emergenciais. Novas tecnologias vão surgindo e os futuros docen-
tes implicarão saber a importância dos materiais utilizados em diferentes etapas 
de suas aulas, principalmente em uma aula prática para que os alunos possuam 
conhecimento (ou ao menos olharem como um material deve ser manuseado, 
no caso de uma aula on-line) dos materiais (vidrarias, reagentes, soluções etc.).

2. Referencial teórico 

2.1 Definição de Química Analítica

A Química Analítica é o ramo da Química que estuda os processos de aná-
lises químicas de componentes em sua maioria inorgânicos observando suas carac-
terísticas e quantificações em determinadas soluções. A Química Analítica é uma 
cognição de medições que se baseia em um grupo de ideias de metodologias podero-
sas que são utilizadas em todos os campos científicos e medicinais (SKOOG, 2013). 

Nesse contexto, o objetivo da Química Analítica é obter dados de determi-
nados compostos para o uso em qualquer área do conhecimento e da qualidade 
de vida. Constata-se que seu papel é a reunião de análises, métodos, classificações 
e quantificações de componentes que são de interesse coletivo. Estes componentes 
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estão em diversas áreas como na saúde onde um paciente está em recuperação e os 
médicos analisam a melhora, na quantificação e regulação de um produto, entre 
outros âmbitos essenciais. Pode-se dizer que a Analítica é de suma importância 
onde em que a qualidade de produtos e procedimentos é levada em consideração 
devido aos meios de análise serem tão abrangentes.

De acordo com Dias et al. (2016), a QA possui duas vertentes, sendo elas a 
Química Analítica Quantitativa e a Química Analítica Qualitativa. O autor deixa 
claro que a Química Analítica, em especial a quantitativa que é a mais comum nos 
meios científicos, possui como essência a reunião de metodologias e meios de aná-
lises que tem por objetivo levantar dados sobre os compostos verificados em uma 
amostra de material. Assim, reveste-se de particular ênfase lembrar que mediante 
os compostos analisados e sendo qual objetivo que estes compostos trarão ao con-
texto, as análises poderão obter como grandezas uma propriedade física que terá 
relações com a concentração ou a massa do analito nas amostras.

A QA é importante pois, sendo uma ciência relacionada aos métodos e aná-
lises, seus resultados serão mais concisos. Conforme explicado acima, os meios de 
análises das amostras sendo bem estruturados em seus períodos, o produto ou o 
resultado obterá maior exatidão. Nesse caso, o profissional da Química que atuará 
neste ramo, deverá conhecer, identificar e relacionar os conceitos da disciplina no 
início, meio e fim dos seus experimentos, por exemplo, em uma produção de um 
fármaco, os compostos utilizados são regidos pela quantificação e interação entre 
essas substâncias, porém sem o conhecimento do profissional com os métodos de 
análise, os resultados não poderão ser levados em consideração.

Essa disciplina permite que a capacidade de observação e espírito crítico 
sejam aguçados [...] O Químico Analítico deve ter o conhecimento ou a 
capacidade de compreensão de diferentes abordagens de um problema e 
sua contribuição consiste na escolha do método mais adequado para a so-
lução deste mesmo problema. (SENISE, 1983 apud CALEFI, 2010, p. 08).

Conforme a citação acima, o autor deixa claro que existe uma relação 
entre os métodos de análise de um experimento com o conhecimento que o 
profissional possui para a realização do seu trabalho. Esse é o motivo pelo qual é 
importante frisar esse ponto, uma vez que o profissional dominará os conceitos 
e os métodos de análise de um experimento, ele poderá utilizar diferentes meios 
para a resolução de um problema proposto, verificando quais métodos poderão 
ser mais eficazes e ágeis para a obtenção do resultado.

Em razão disso, segundo Senise (1983, apud CALEFI, 2010), neste con-
texto experimental, não há possibilidade realmente de substituições para a habi-
lidade durante o trabalho e para os conhecimentos relacionados a Química e as 
ciências fundamentais para a análise.



Simone Helen DrumonD iScHkanian | alan ricarDo Duarte Pereira |  rebeca FreitaS ivanicSka

bruna beatriz Da rocHa (organizaDoreS)

38

2.2 Breve Histórico da Química Analítica no Brasil

A QA e seu ensino no Brasil possuíram início através das escolas euro-
peias, em especial as escolas alemãs. Os estudos sobre as análises químicas se 
iniciaram no Brasil com os ensinamentos da Escola de Rheinboldt. Heinrich 
Rheinboldt (1891-1955) se mudou para o Brasil por causa do advento do regime 
nazista instaurado por Adolf  Hitler (1889-1945).

A situação de ensino no Brasil era bem diferente ao ensino das escolas 
da Alemanha. Rheinboldt ao se mudar para o Brasil, se tornou professor da 
Universidade de São Paulo e organizou um curso de Química, onde a prioridade 
seriam as aulas práticas, acreditando que a intuição e a vivência das análises quí-
micas dentro de um laboratório seriam propícias para a aprendizagem do aluno. 

Neste contexto histórico, vários estudos feitos com os primeiros alunos do 
curso foram importantes para a criação das discussões entre os envolvidos antes 
da realização das análises nos laboratórios e as discussões eram denominadas pelo 
próprio Rheinboldt de colóquios onde eles relacionavam os conhecimentos teóricos 
aprendidos durante as aulas e os métodos de análise nos experimentos, sendo assim 
mais eficaz do que as aulas tradicionais da época (GILBERT apud CALEFI, 2010).

O professor Dr. Paschoal Senise (1917-2011) foi um dos principais e pri-
meiros nomes difusores dos pensamentos de Rheinboldt no Brasil. De acordo 
com Senise (1982), a Química Analítica possui um papel de grande importância 
na formação do profissional em química sendo o principal objetivo desta disci-
plina é dialogar com o aluno para que ele possa aprender a pensar de forma cria-
tiva, sendo assim, a Química Analítica não possuiria um papel apenas científico 
na formação docente, mas também um papel pedagógico. Este pensamento foi 
evidenciado a favor e contra por muitos cientistas e as divergências estão sendo 
debatidas ainda atualmente.

De acordo com Senise (1994), essa divergência nos pensamentos sobre 
a importância da Química Analítica já estava surtindo resultados. Os Estados 
Unidos em que a maioria dos docentes da área da Química possuíam restrições 
a essa disciplina, apresentou uma carência de profissionais especializados em 
metodologias e em análises para resolver os problemas destas áreas. Também 
comenta sobre Izaak Maurits Kolthoff  (1894-1993) que foi considerado como 
um dos pais da Química Analítica Moderna que em seus pensamentos alertava 
sobre o erro de subestimar o papel do químico analítico pela instrumentação 
como um recurso suficiente por si só.

Outro nome importante da Química Analítica no Brasil foi o professor e 
militar austríaco Fritz Feigl (1891-1971) que se mudou para o Brasil também de-
corrente do nazismo na Alemanha. De acordo com Senise (1993), Feigl começou 
seus trabalhos no Ministério da Agricultura do Rio de Janeiro e foi o inventor 
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do que chamamos de Análise de Toque, que foi importante para toda a história 
da Química Analítica e seu ensino até os dias atuais e juntamente com os pen-
samentos de Rheinboldt, trouxe para a Química Analítica pensamentos sobre a 
importância da disciplina em relação ao trabalho do profissional químico da área. 

Durante esse período, a formação de professores em Química Analítica 
ainda possui divergências em relação a instrumentalização e ao conhecimento 
dos métodos de medição que um químico analítico precisa possuir para o me-
lhor desempenho durante os experimentos.

Pode-se dizer que apesar das divergências durante a história da Química 
Analítica no Brasil, é essencial sua influência sobre outras áreas do conhecimen-
to. Colocando em evidência o papel do Químico Analítico sem a superestima-
ção da instrumentalização, mas sim correlacionando a teoria com os métodos e 
a prática, a importância dos estudos feitos até os diais atuais foram cruciais para 
o avanço da Química e de outras áreas da ciência.

2.3 Documentos Sobre a Formação de Professores em Química

A disseminação do ensino docente no Brasil possuiu início com as deno-
minadas escolas principais, cujo as províncias possuíam seus próprios modelos 
de ensino, porém as leis que regem a educação profissional docente possuíram 
início durante o governo de Getúlio Vargas (1882-1954) com a implementação 
das denominadas Leis Orgânicas de Ensino (SCHEIBE, 2008). 

Desde 1960 algumas mudanças já foram previstas nas leis, e em especial a 
reforma universitária de 1968, que mais tarde foi mudada para a Lei N.º 5.540. 
Esta lei, trata em seu artigo 30, sobre a responsabilidade das IES pelo ensino de 
professores, em colaboração com todos os setores responsáveis pelos currículos 
dos determinados cursos (BRASIL, 1968). 

Conforme explicado acima, esta lei perdurou durante alguns anos através 
de suas características. Durante este período, algumas pendências ainda continua-
vam a exercer influência no âmbito científico do país, com isso foi inaugurada a 
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) no ano de 1996. Conforme 
afirma Santos, Lima e Girotto Junior (2020), a LDB estabelece e destaca que o en-
sino para os professores deve ser realizado em cursos superiores de Licenciatura.

Um aspecto importante da LDB é a importância da qualidade de forma-
ção durante a formação, para que, durante sua formação os problemas cientí-
ficos e sociais possam ser resolvidos através da educação. Essa característica 
prioriza o sistema de ensino e seu crescimento em recurso em todas as áreas do 
país (SANTOS; LIMA; GIROTTO JUNIOR, 2020). 

A LDB também possui a descrição entre os ambientes universitários e a 
própria Educação Básica de acordo com Santos, Lima e Girotto Junior: 
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[...] devem assumir a liderança na cooperação com os sistemas de edu-
cação básica de modo a efetivamente contribuir para a melhoria da qua-
lidade da escola básica. A mais importante tarefa que deve ser cumprida 
pelas instituições de ensino superior é a formação de professores, [...] si-
tuar a relação Universidade-Escola Básica num plano mais abrangente e 
duradouro, que garanta a articulação entre os diferentes níveis de ensino 
na promoção da qualidade da educação. (Santos, Lima e Girotto Junior, 
2020, apud MACEDO, p. 140).

De acordo com os autores, pode-se inferir que a formação docente possui 
um vínculo estreito com a qualidade da formação da Educação Básica partindo 
da LDB, que surge as leis regentes relacionados a Química no país. 

Os documentos que regem os cursos de Química são denominados de 
Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Química (DCNC-Química), 
estreitando primeiramente que a Licenciatura seria uma parcela do Bacharelado. 
Este pensamento começou a possuir fim com a criação dos Pareceres CNE/CP 
09/01 e CNE/CP 28/01 e findou com a Resolução Complementar CNE/CES 
08/02, do Conselho Nacional de Educação / Câmara de Educação Superior, 
definindo duas vertentes: O Bacharelado, que se divide em Acadêmico e 
Profissionalizante, e a Licenciatura Plena, gerando assim, novos currículos para 
não se chocarem. (SANTOS, LIMA, GIROTTO JUNIOR, 2020). 

2.4 Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química da UEG

De acordo com os documentos curriculares, o Projeto Pedagógico de 
Curso, de Licenciatura em Química da Universidade Estadual de Goiás, Câmpus 
Nordeste: Sede Formosa, possui como base o Parecer No 5/13 e com a Portaria 
No 678/DOE do mesmo ano. Nisso, o PPC é um documento regido pela univer-
sidade a ponto de conceber as características e licitações referentes ao curso. Neste 
caso, O PPC acendeu da questão e discussões sobre a educação referente ao curso 
de licenciatura em Química da Universidade Estadual de Goiás (GOIÁS, 2015). 

O perfil de um profissional na área da ciência e da educação possui uma 
abrangência maior sobre os conhecimentos, pois será ele quem transmitirá 
para a sociedade. Como bem nos assegura as Diretrizes Curriculares referen-
tes aos Cursos de Química, pode-se dizer que as características de um egresso 
da Universidade têm por objetivo possuir conhecimentos gerais, mas firmes em 
todos as áreas da Química, bem como uma antecipação e planejamento dos 
conteúdos teóricos e empíricos na área da ciência  (BRASIL, 2001). 

Conforme explicado acima, é interessante, aliás, afirmar que o curso de 
licenciatura em Química exerce forte influência sobre o futuro ministério que 
o profissional terá quando egresso da universidade, pois abrangendo conteú-
dos e métodos para a utilização destes juntamente com a instrumentalização 
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adequada, o futuro docente obterá os recursos necessários para transmitir co-
nhecimentos de acordo com a necessidade social e escolar. Nesse caso, o PPC 
do curso já infere que os materiais utilizados durante o período de formação do-
cente sejam manuseados de forma conjunta para melhor aproveitamento dessa 
instrumentalização (GOIÁS, 2015). 

Como a Química é uma ciência em que o empirismo possui grande lugar de 
destaque, o PPC do curso descreve a proeminência de possuir juntamente com os 
conteúdos abordados teoricamente, as aulas práticas. Segundo o próprio documento: 

A prática como componente curricular, deve ser efetivada desde o início 
do curso, em todas as disciplinas da matriz curricular, como elemento fun-
damental no processo de formação de professores. A prática não pode 
ficar reduzida a uma disciplina ou a um espaço isolado [...]. A prática, 
como componente curricular, objetiva a construção da autonomia inte-
lectual do futuro professor, o que exige que ele domine os conhecimen-
tos específicos, saiba ensiná-los e, bem como compreender o que ele faz. 
(GOIÁS, 2015, p.16-47).

Diante deste contexto, é imprescindível interrogar como os materiais e 
instrumentos juntamente com o conhecimento necessário possui influência so-
bre a formação docente. 

Acredita-se que a junção de todos os componentes mencionados em di-
ferentes documentos, como grades curriculares, atividades teóricas e práticas e 
o uso de materiais adequados, poderão ser de extrema importância para que o 
futuro profissional da Química, em especial da Química Analítica, possa inte-
ragir com as diferentes áreas do âmbito científico e social. O profissional com 
os conhecimentos advindos da graduação e utilizando das análises químicas no 
estudo da Química Analítica como ciência, perseguirá os objetivos de resolução 
das questões científicas com operações rotineiras (SENISE, 1993).

3. Procedimento de Pesquisa

A pesquisa quantitativa possui como base a coleta e análise que servirão 
de testes para hipóteses anteriormente citadas, possuindo como características 
os números e métodos analíticos (MAIA, 2020).

No método Hipotético-Dedutivo, o pesquisador obterá além das premis-
sas já estabelecidas no campo da ciência, obterá algumas hipóteses que farão 
sentido aos fatos de interesse da pesquisa, a partir disso, obtém por meio do 
empirismo, as causas destes fatos e acrescenta ou refuta as hipóteses anteriores 
(KAPLAN apud GIL, 2008 p. 12).

Devido ao uso de questionários com questões fechadas para a coleta dos 
dados, este trabalho possui como abordagem quantitativa e transversal, ou seja, 
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utiliza-se uma mesma variável para grupos que estão em tempos diferentes du-
rante a pesquisa. Devido a afirmação citada sobre a importância da correlação 
entre o instrumento químico e o profissional que irá exercer o ministério, pos-
sui-se o método hipotético-dedutivo como raciocínio base para o levantamento 
da influência dos materiais durante as aulas de Química Analítica na graduação.

Neste contexto, foi elaborado o questionário estruturado composto por de-
zesseis perguntas, sendo desmembrado em quatro seções: A seção sobre os dados 
gerais do aluno e o conhecimento sobre o curso de Licenciatura em Química, sobre 
o conhecimento e a formação geral do aluno, sobre o conhecimento relacionado a 
formação em Química Analítica e disciplinas afins (análise instrumental) e sobre a 
influência dos materiais e fatores externos como a pandemia do Coronavírus que 
impossibilitou os alunos de se encontrarem presencialmente. 

Após a elaboração e orientação, foi enviado o questionário por meio de 
tecnologias de comunicação e pelas redes sociais dos alunos do oitavo período e 
sexto período da graduação. Este questionário foi aplicado junto aos alunos da 
graduação na Universidade Estadual de Goiás no Campus Nordeste. A pesquisa 
foi realizada entre agosto de 2021 até março de 2022, período durante as disci-
plinas relacionadas ao término da graduação. Por fim, utilizando softwares, os 
dados foram tabulados e enviados para o presente trabalho descrito.

4. Apresentação e Discussão dos Resultados

Esta pesquisa foi feita por meio de leituras bibliográficas como dito aci-
ma, e um questionário estruturado virtual, disponibilizado em um link (através 
de um formulário web realizado pelo aplicativo do Google Forms, que por sua 
vez é um software que permite a indução de formulários através de um browser) 
e encaminhado aos alunos da UEG, Câmpus Nordeste, e foi respondido pelos 
discentes do Curso de Licenciatura em Química durante os meses de agosto de 
2021 e março de 2022.

O universo de pesquisa compreendeu 19 respostas obtidas pelos alunos. A 
metodologia construída colaborou para a resolução e apuração dos dados quan-
to a influência de infraestrutura (materiais, formação docente, aulas práticas e 
teóricas) e fatores externos (pandemia relacionada ao Coronavírus) nas aulas 
práticas de Química Analítica durante a formação de professores. 

Do total de 19 alunos entrevistados, quinze são do oitavo período e quatro do 
sexto período. Destes alunos 57,9% pertencem ao sexo feminino e 16,8% do sexo 
masculino. Para obter uma percepção acerca dos objetivos relacionados a pesquisa, 
foram apresentadas 16 questões, das quais vamos destacar algumas nesse trabalho. 

A primeira parte do trabalho foi no sentido de identificação de cada 
participante. Assim, foram questionados a idade, sexo e tempo de permanência 
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no curso. Nesse sentido foi possível constatar que a idade média 21 e 22 anos, 
porém alguns então com acima dos 40 anos. Sobre o sexo dos participantes foi 
demonstrado que a maior densidade de respostas é para o sexo feminino, sendo 
11 alunas e 8 do sexo masculino. Por fim o tempo de permanecia é de 5 a 7 anos 
para completar todo ciclo de formação. 

Seguida a etapa de identificação inicial, iniciou-se o estudo sobre o pro-
cesso de ensino-aprendizagem do curso da disciplina de QA dentro do contexto 
da pandemia da COVID-19. Os questionamentos a seguir buscou construir uma 
compreensão sobre como foi desenvolvido o curso de QA na licenciatura e as 
possíveis adaptações necessárias para continuidade no período remoto. 

A primeira questão da seção remete analisar a influência da pandemia 
relacionada ao COVID-19, no período de formação dos estudantes: Em sua opi-
nião, qual foi a influência da pandemia em seu período de formação docente? 
Os estudantes compreendem que a pandemia influenciou altamente sobre a for-
mação docente, totalizando 73,7% dos entrevistados, três alunos marcaram que 
obteve influência moderada totalizando 15,8% dos entrevistados e dois alunos 
marcaram que a influência regular totalizando 10,5% dos entrevistados.

Em análise sobre o conhecimento e aprendizado desenvolvido durante as 
aulas de Química Analítica e disciplinas afins, por exemplo a análise instrumental 
durante o período de pandemia relacionada ao COVID-19, perguntou-se: Qual foi 
o grau de conhecimento e aprendizado que foi desenvolvido por você nas aulas de 
Química Analítica e afins (análise instrumental) durante a pandemia?

Dentro da condição de estudo 36,8% dos estudantes apontaram que pos-
suem baixo grau de aprendizado nas aulas de Química Analítica durante a pan-
demia, 6,3% dos estudantes afirmam que possui um grau de aprendizado regu-
lar, 21,1% dos alunos estudantes marcaram que possuem bom conhecimento e 
aprendizado e por fim, 15,8% dos entrevistados afirmam que possuem médio 
conhecimento e aprendizado, totalizando.

Sobre o grau de formação que o aluno possuiu durante as aulas práticas 
de Química Analítica: Qual foi o grau de formação que você obteve durante as 
aulas práticas de Química Analítica e afins durante seu processo de formação? 
Obtendo as seguintes percentagens de que 31,6% dos entrevistados assinalaram 
que obtiveram uma boa formação durante as aulas práticas de QA, 26,2% dos 
entrevistados sinalizaram que possuíram baixa formação totalizando e, totali-
zando 15,8% dos entrevistados marcaram que possuem formação regular, 26,4% 
assinalaram que obtiveram formação mediana.

A última questão trata sobre a importância dos materiais de laboratório e a 
qualidade destes, durante as aulas práticas de Química Analítica e disciplinas afins, 
por exemplo Química Geral Experimental, Físico Química Experimental entre 
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outras: Em sua opinião, qual a importância dos materiais de laboratório, bem como 
sua qualidade, durante as aulas práticas de Química Analítica e afins?  Sendo então 
destacado por todos os 19 estudantes que os materiais utilizados em laboratório 
como regentes, vidrarias, livros didáticos e instrumentos de análise, bem como a 
qualidade de cada um destes materiais são de alta importância durante as aulas prá-
ticas de Química Analítica e afins, totalizando 100% dos entrevistados.

Pode-se observar neste contexto que os alunos do Curso de Licenciatura em 
Química da Universidade Estadual de Goiás em Formosa, possuem um déficit de 
formação e aprendizado em Química Analítica durante a graduação, sendo desta-
cado no gráfico 9 em que 31,6% dos estudantes possuem formação regular nesta 
disciplina, seguido da dificuldade que os estudantes salientaram nas aulas confor-
me no gráfico 11 onde nove alunos relataram média dificuldade durante as aulas. 

Mediante a uma pesquisa bibliográfica citando vários autores como Calefi 
(2010), Senise (1982), Skoog (2013), Dias et. al. (2016), Santos, Lima e Girotto 
Junior (2020) bem como os documentos relacionados a formação de professores 
como os Pareceres CNE/CP 19/01, CNE/CP 28/01, a Resolução Complementar 
CNE/CES 08/02 e o próprio PPC do Curso de Licenciatura em Química da 
UEG - Campus Nordeste, infere-se a importância do profissional atuante na área 
da Química Analítica em laboratórios, como também na Educação, pois este pro-
fissional não está meramente à mercê de análises Químicas mas em estudar a 
própria medição. Como nos aponta Senise (1993), a Química Analítica em um 
contexto atual, ganhou evolução, pois se determina na influência da situação-pro-
blema e de suas análises do que com os compostos em si mesmos.

Pode-se observar diante do contexto e dos dados apresentados que a in-
fluência dos materiais utilizados durante as aulas práticas de Química Analítica 
e disciplinas afins, é diretamente relacionada com a aprendizagem dos alunos 
durante a sua formação, pois, os alunos enfraqueceram o aprendizado mediante 
a influência da pandemia relacionada ao COVID-19. Estas duas variáveis estão 
correlacionadas, pois durante este período os alunos ficaram impossibilitados de 
realizarem experimentos com a supervisão de um professor e obtiveram aulas re-
motas emergenciais para que o ensino não fosse de certa maneira prejudicado. 
Também a qualidade dos materiais utilizados possui correlação com o ensino e a 
aprendizagem, pois minimiza os graus de erro de um experimento, como um rea-
gente com data de validade vencido, vidrarias com impurezas e outros aspectos.

Dialogar com os estudantes sobre a possibilidade de continuação dos es-
tudos na área de química analítica em momento posterior a formação inicial 
(Pós-graduação); Com base nas respostas dos estudantes, 31,6% possuem inte-
resse em atuar na educação após o período de formação. 

De acordo com os dados, o interesse dos alunos na área da educação 
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pode surgir durante o período da graduação, que por sua vez, possui correlação 
com a formação dos professores que ministraram as aulas durante este período. 
Diante disto 47,4% dos alunos responderam que os professores que ministraram 
as aulas de QA possuem alto grau de formação. Isto, pode incentivar os estu-
dantes a serem futuros professores, mediante as atitudes e a formação que seus 
professores possuem durante a graduação, bem como a influência que o ensino 
possui durante este período.

Realizando um panorama geral da situação, tendo em vista os fatores 
externos e os materiais utilizados pelos alunos bem com sua qualidade, a in-
fluência da infraestrutura e destes mesmos materiais impactaram no aprendiza-
do durante a formação docente.

Vale destacar um dado de importância sobre a pesquisa. Como dito aci-
ma, os professores possuem um grau de influência alto mediante suas aulas no 
campo da graduação, porém esta influência acontece mesmo antes deste perío-
do de formação, ou seja, durante a educação básica. De acordo com os dados 
da pesquisa, expressos no gráfico, 57,9% dos alunos conheceram o curso de 
Licenciatura em Química através de professores da Educação Básica. Este dado 
mostra que mesmo o professor não avaliando estas questões, ele influencia tanto 
positivamente quanto negativamente sobre o interesse do aluno em procurar 
cursos de formação superior nas IES.

O que vale destacar também é que alguns alunos mesmo durante a pande-
mia relacionada ao Coronavírus obtiveram uma boa formação durante as aulas 
de QA, totalizando 31,6% dos entrevistados. Neste contexto, os alunos utilizan-
do os meios de tecnologia como sites de busca, revistas científicas em PDF, entre 
outros meios, podem ter acesso e o conhecimento para que sua formação não 
seja tão prejudicada durante este tempo de aulas remotas emergenciais. 

5. Considerações finais

O desenvolvimento do trabalho, como foi visto, possibilitou uma análise 
sobre o conceito da Química Analítica como ciência e sua história no Brasil, 
bem como sua importância no mundo científico, permitiu um esboço sobre al-
guns documentos que regem a formação de professores em Química, em espe-
cial o PPC do curso, onde relata os objetivos e principais vertentes na área da 
ciência. O trabalho analisou a influência da disciplina de Química Analítica, 
bem como a formação do professor que ministrou as aulas, os materiais utiliza-
dos durante as aulas bem como suas qualidades, e fatores externos que impos-
sibilitaram os alunos a obterem aulas presenciais, possuindo assim, juntamente 
com toda a infraestrutura, uma forte influência no aprendizado dos alunos do 
curso de Licenciatura em Química da UEG - Campus Nordeste. 
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Foi observado, durante a pesquisa bibliográfica que os autores que escre-
veram sobre a Química Analítica bem como sua história e contribuição para as 
demais áreas da ciência, possuem um afeto para com este ramo da Química, 
possuindo em suas teses e artigos importantes características e dados que com-
provam a influência desta disciplina na formação de um profissional, seja ele em 
uma indústria, em uma clínica ou em uma sala de aula.

Sendo assim, as sugestões apresentadas são as seguintes: Uma análise so-
bre os materiais referentes ao laboratório de Química, bem como sua qualidade e 
atualidade, para que os alunos desta turma e de turmas posteriores possam aplicar 
roteiros experimentais com maior ligação com o cotidiano; aulas experimentais 
com apoio das TDICS. Além disso, pode-se vislumbrar a questão de relacionar os 
materiais de laboratório aos materiais do cotidiano dos alunos quando for o caso 
de realizar alguma análise ou experimento com menos complexidade. 
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RECURSOS DIGITAIS NA PRÁTICA DOCENTE: 
PROBLEMÁTICAS E PESPECTIVA EM UMA

 ESCOLA DE ZONA RURAL

Geize Vieira de Almeida1

Gilvandro Serrão dos Santos2

Introdução

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa em educação que buscou 
explicitar a prática docente com os recursos digitais e tecnológicos em uma esco-
la da zona rural no município de Urucará, no interior do Estado do Amazonas. 
Teve como objetivo central refletir sobre as principais dificuldades que o profes-
sor da rede pública municipal, da zona rural, encontra na tentativa de associar a 
tecnologia digital em sua prática pedagógica nas salas de aula.  

Para reflexão teórica recorremos a alguns autores para buscamos conhe-
cer o ambiente e os sujeitos de nossa pesquisa, apresentando informações sobre 
sua estrutura e formação dos professores, bem como dar lugar de fala para esses 
educadores de modo a identificar os fatores que dificultam a aplicabilidade dos 
aparatos midiáticos em sala de aula, no intuito de refletir e apontar as perspecti-
vas educacionais dos professores em seu cotidiano rural.

No mais, realizamos uma abordagem profunda a respeito da problemáti-
ca em estudo, através de estudo de caso, com abordagem qualitativa, por meio 
de técnicas de entrevista e garantir a voz aos sujeitos para entender melhor o 
fenômeno e sinalizar caminhos para que a tecnologia possa fazer parte do coti-
diano da escola nas instituições de ensino no meio rural.

2. O uso de tecnologias nas salas de aulas

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são recursos 
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imprescindíveis para a sociedade contemporânea e, consequentemente, se torna-
ram ferramentas de grande contribuição para o ensino aprendizagem na educa-
ção básica.  Para que as escolas públicas não fiquem na contramão dos avanços 
tecnológicos, o governo vem apoiando projetos para que as escolas acompa-
nhem tal avanço, como ressalta Maia e Barreto.

Em meados da década de 1990 foram estabelecidas no Brasil politicas 
públicas voltadas para a disseminação e uso das tecnologias digitais nas 
escolas da Educação Básica Brasileira. Este se torna um marco da inserção 
das chamadas TICs nos espaços escolares públicos de nosso país (MAIA; 
BARRETO, 2014, p, 3). 

Os programas do governo, a priori, buscavam proporcionar acessibilidade as 
escolas, no que refere as tecnologias digitais. “o principal programa que oportuniza-
va o acesso das escolas as tecnologias digitais é o PROINFO – Programa Nacional 
de Informática na Educação, criada em abril de 1997” (BONILLA, 2010, p. 45)

Num primeiro momento o Proinfo apenas disponibilizava computadores 
e salas de informática para as escolas contempladas pelos programas, que com 
o tempo passaram a perceber que o problema de acesso as tecnologias digitais 
“Não dependem apenas da disponibilização de equipamentos. Também é neces-
sário investir em infraestrutura básica – energia elétrica, salas adequadas – o que 
muitas escolas não tem (BONILLA, 2010p. 48)

Os problemas estruturais das escolas para receber e utilizar os recursos 
tecnológicos digitais e de comunicação nas escolas tem se tornado um agravan-
te, somado a outro impasse para que estes se tornem reais instrumentos facilita-
dores no ensino-aprendizagem nas salas de aulas da educação básica. A capa-
citação e predisposição dos gestores e professores para utilizar tais mecanismo, 
bem como sua apropriação para se tornar um recurso didático e metodológico 
na construção de conhecimento, como salienta Maia e Barreto. 

Para se ter um melhor ensino é preciso que façam reformas estruturais na 
organização da escola e no trabalho docente, aspectos como criação de 
politicas publicas direcionadas as tecnologias digitais na educação, pre-
disposição dos gestores e professores em favor da inserção das tecnologias 
digitais tanto no espaço físico, quanto no currículo e na formação docen-
te devem ser observados a fim de se conseguirem melhores resultados. 
(MAIA; BARRETO, 2012 p. 48)

Muitos de nossos professores que se encontram nas salas de aulas não ti-
veram em sua formação uma grade curricular voltada para as tecnologias como 
recurso didático, somente  em 2006 que os cursos regulares de licenciaturas 
começaram a ter em sua proposta a disciplina “Informática aplicada a educa-
ção”, oferecida apenas nos centros ou pólos universitários, por terem salas de 
informática, diferente dos locais onde ofertam cursos especiais oferecidos nos 
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municípios para professores que já atuam (MAIA; BARRETO, 2012 p. 50).
Devido a esse déficit na formação inicial desses docentes acerca das TICs 

como recurso didático. “A utilização das mídias e das tecnologias digitais como 
ferramentas de auxilio na prática pedagógicas requer, através de formação con-
tinuada, uma atualização constante dos professores” (KEMEC; FORNO,2011 
p. 03). Não somente daqueles que não tiveram preparo na formação inicial, mas 
para todos, haja visto que as tecnologias estão em constante desenvolvimento.

As novas tecnologias provocam uma série de reflexões e discussões im-
portantes sobre a prática docente a partir do uso dessa ferramenta. Mostrando 
que para além do uso instrumental dessa plataforma digital, configura como um 
novo agir sobre velhas práticas, facilitando o aprendizado discente e exigindo do 
professor “fundamentação teórica e metodológica para trabalhar no ambiente 
informatizado” (TERUYA, 2006, p. 23). 

Isso significa dizer, que tanto professor como alunos precisam alcançar o 
aprendizado e promover conhecimentos positivos que permita de maneira signi-
ficativa atender as necessidades educacionais contemporâneas. O professor pre-
cisa ser um pesquisador permanente, que busca novas formas de ensinar e apoiar 
alunos em seu processo de aprendizagem (JORDÃO, 2009 p. 12)

Atualmente já tivemos grandes avanços sobre o uso das tecnologias como 
recurso didáticos nas salas de aulas de escolas das grandes metrópoles e pe-
quenos municípios, mas as escolas da zona rural, bem como seus docentes e 
educandos ainda enfrentam os mesmos problemas existentes no início da im-
plementação dos recursos tecnológicos no ambiente escolar, apesar de muitas 
escolas de zona rural serem atendidas com o PROINFO e GESAC (Governo 
Eletrônico – Serviço de Atendimento ao Cidadão) que oferece internet em ban-
da larga. (BONILLA, 2010 p. 53).

Para discutir a ausência de tecnologias em escolas da zona rural, bus-
camos realizar nossa pesquisa em um ambiente escolar de uma comunidade 
ribeirinha do interior do Amazonas, buscando evidenciar as problemáticas vi-
venciadas pelos educadores para realizar sua atividade de magistério e oferecer 
uma boa qualidade de ensino a seus educandos.

3. Metodologia 

A pesquisa é qualitativa. Conforme Taylor e Bogdan (1984 apud SANTOS 
FILHO, 2000, P. 43), ela [...] ela rejeita a possiblidade de descoberta de seres sociais 
e está mais preocupada com a compreensão ou interpretação do fenômeno social 
com base nas perspectivas dos atores, por meio da participação em suas vidas.

A Escola Municipal Cesária Santana está localizada na zona rural do 
município de Urucará – Amazonas, na Comunidade Sol Nascente, no Lago 
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do Carará Açú. É uma   escola-sede, que oferece o Ensino Fundamental I e 
II, Ensino Médio por Mediação Tecnológica, além de Educação para Jovens e 
Adultos - EJA, e atende as demais comunidades do lago, no total quatro comu-
nidades são beneficiadas com o ensino oferecido nesta escola.

Os sujeitos escolhidos para serem contribuintes de nossa pesquisa, foram 
quatro professores da referida escola, tendo em vista que buscamos explicitar as 
problemáticas e possibilidades da prática docente com os recursos tecnológicos 
nas salas de aula e estes educadores são agentes que vivenciam diariamente esta 
experiência com a docência e o uso das tecnologias como recurso didático.

A pesquisa caracterizou-se como estudo de caso, pois segundo Ludke e 
André “o estudo de caso deve ser aplicado quando o pesquisador tiver o inte-
resse em pesquisar uma situação singular, particular [...] o caso é sempre bem 
delimitado, devendo ter seus contornos claramente definidos no desenvolver do 
estudo”. (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.17). E nossa pesquisa tenta entender as 
práticas docentes e o uso dos recursos tecnológicos a partir da fala dos professo-
res na Escola Cesária Santana.

Adotamos a pesquisa qualitativa pois a mesma descreve sistematica-
mente fatos e características presentes em uma população ou área de interesse 
(GRESSLER, 2003, p. 54); recorremos ainda às técnicas de observação que, 
segundo Severino (1979), é todo procedimento que permite acesso aos fenôme-
nos estudado (p.123) e entrevistas. Para Chizzotti (1995) é uma característica da 
pesquisa de campo.

A entrevista dirigida em pesquisa é um tipo de comunicação entre um pes-
quisador que pretende colher informações sobre fenômenos e indivíduos que de-
tenham essas informações e possa emiti-las.  (CHIZZOTTI, 1995 p. 57). Deste 
modo realizamos entrevistas com quatro docentes da referida escola com ques-
tionamentos acerca dos objetivos de nossa pesquisa, perguntas sobre a formação 
do educador, se o mesmo utiliza as TICs em sala de aula, os problemas enfrenta-
dos e suas perspectivas sobre as tecnologias como instrumento de ensino.

O método de análise nas pesquisas qualitativas pode ser análise de con-
teúdo compreendida, segundo Minayo (2001) muito mais como um conjunto de 
técnicas [...] possibilitando uma aplicação bastante variada, e tem duas funções: 
verificação de hipóteses e/ou questões e descoberta do que está por trás dos con-
teúdos manifestos.(p, 74). Realizamos assim a transcrição das entrevistas e do 
caderno de anotações de observação, do qual explicitamos as informações e pro-
blemas observados e apresentados pelos professores referentes a sua prática do-
cente e os recursos digitais, além de suas perspectivas em relação a problemática.
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4. Resultados e Discussões 

4.1 Apresentando os docentes e a escola

A Escola Municipal Cesária Santana, fica localizada na Comunidade Sol 
Nascente na região do Lago do Carará Açú, a 50 km do município de Urucará, 
no estado do Amazonas. A referida escola foi fundada em 04 de janeiro de 1999 
e atende, atualmente, 140 alunos no Ensino Fundamental I e II, Educação de 
Jovens e Adultos – EJA, e durante o turno noturno disponibiliza suas salas para 
o ensino Médio Tecnológico ofertado pelo Governo do Estado do Amazonas 
por meio da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC).

Atualmente a escola recebe alunos de quatro comunidades do lago: Sol 
Nascente, Divino, Paraíso e Buçusal, além educandos que residem as margens 
do Rio Amazonas, afastados da área das comunidades. Para que os alunos fre-
quentem as aulas, a prefeitura municipal de Urucará disponibiliza embarcações 
e condutores que realizam o transporte e ida e vinda desses alunos, há registro 
de casos de alunos que precisam acordar antes do amanhecer do dia para que 
consiga embarcar na condução, pois residem muito distante da comunidade que 
sedia a escola.

Sobre a estrutura e recursos tecnológicos existentes na escola a mesma 
conta com água encanada, luz elétrica, quatro salas de aula, uma sala de secre-
taria, cozinha e uma sala de biblioteca, além de banheiros e cozinha. Os recursos 
tecnológicos existentes na escola, no que podemos perceber foram dois com-
putadores e uma impressora na secretaria, três aparelhos de mídia com acesso 
à internet para o ensino médio tecnológico. Durante os dias em que se deram 
nossa pesquisa, a escola recebeu uma antena para internet de banda larga do 
programa GESAC.

A escola tem um total de 11 professores e destes  4 participaram da pes-
quisa, sendo um de cada modalidade de ensino, Fundamental I, Fundamental 
II, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio Tecnológico. Para apresentar 
as informações destes docentes criamos uma tabela informativa a partir de suas 
respostas sobre formação e atuação:
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Tabela 1.  Formação e atuação dos professores da E. M. Cesária Santana

Professor Formação 
Formação para 
uso de tecnolo-

gias

Modalidade de 
ensino que atua

Usa tecnolo-
gia na práti-
ca docente

Professor A Letras- 
UFAM 2012

Cursando letra-
mento digital

Ensino médio 
Tecnológico SIM

Professor B Pedagogia- 
UFAM  2006 NÃO 

Educação de 
Jovens e Adul-
tos- EJA

NÃO 

Professora C Pedagogia – 
UFAM 2006 NÃO Ensino Funda-

mental I SIM 

Professora D História – 
UEA 2018

Informática apli-
cada a história 

Ensino Funda-
mental II SIM

Total professores: 04  04  02 – 03

Fonte: SANTOS e ALMEIDA/ dados obtidos na pesquisa

A partir das informações obtidas dos professores, chegamos a uma pro-
blemática já discutida em nosso referencial teórico (BONNILA, 2010) a falta de 
formação dos professores acerca do uso de tecnologias como recurso didático. 
A Escola Cesária Santana conta apenas com o básico de recursos tecnológicos e 
seus educadores apresentam déficit em sua formação para utilizar os meios digi-
tais como instrumento de ensino, mas apesar deste problema buscam inseri-los 
em sua prática docente.

4.2 Usos dos recursos digitais na prática docente

Nesta seção apresentaremos as experiências dos professores com o uso da 
prática docente,]. Nas palavras do Professor A, “os recursos tecnológicos são im-
portantíssimos para o ensino médio da Escola Municipal Cesária Santana, as tec-
nologias permitem que os alunos dessas comunidades tenham acesso à educação 
sem precisar mudar-se para a sede do município” (Professor A, 42 anos, 2019). 

Este professor atua no ensino médio tecnológico onde as tecnologias são 
indispensáveis. No entanto, ele tem um papel diferente do professor de ensino 
médio presencial, haja vista que todas as aulas são transmitidas via internet em 
tempo real. Chaves (2004) comenta que “a figura do professor transmissor de 
conhecimento deve estar ausente e que prevaleça o suporte para uma nova for-
ma de alcançar o aprendizado, significa dizer que tanto aluno como o professor 
precisam apropria- se dessas tecnologias” (CHAVES, p. 04, 2004), o professor 
seria então um mediador entre os educandos e o ensino tecnológico. 

A Professora D ressalta a importância dos recursos digitais como ferra-
menta de construção do saber histórico, pois a rede de internet pode ser usada 
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para pesquisa de tal fonte ou notícia para ser debatida ou analisada a partir da 
concepção histórica, ou analise de sujeitos históricos. “Os celulares também po-
dem ser recursos de construção de conhecimento, através de pesquisa oral sobre 
a história local e memória das comunidades do lago do Carará-Açú, e os alunos 
acham a aula mais interessante e sentem-se participantes ativos dessa constru-
ção” (Professora D, 27 anos, 2019)

Nota-se na fala da Professora D, que tanto professor como alunos precisam 
alcançar o aprendizado e promover conhecimentos positivos que permitam de 
maneira significativa atender as necessidades educacionais contemporâneas. O 
professor precisa ser um pesquisador permanente, que busca novas formas de en-
sinar e apoiar alunos em seu processo de aprendizagem (JORDÃO, 2009, p. 12).

Sobre a prática docente e o uso das tecnologias no Ensino Fundamental 
I, a Professora C destaca a importância das tecnologias para o processo de alfa-
betização, onde nesta etapa de aprendizagem a criança desenvolve a habilidade 
de ler e escrever: “podemos usar as tecnologias para pesquisar e baixar arquivos 
como formação silábica com personagens, como por exemplo da Disney que 
eles gostam e se divertem, os olhinhos brilham” (Professora C, 48 anos, 2019).

Percebe-se nestas experiências de prática docente que os recursos digitais 
e tecnológicos se fazem ferramentas auxiliares de ensino aprendizagem diferen-
ciadas, exigindo do professor dedicação e inovação em seu papel. Por tanto as 
tecnologias configuram um novo agir sobre velhas práticas, facilitando o ensino 
e o aprendizado na educação nesta escola.

4.3 Problemáticas e perspectivas na prática docente 

A Escola Municipal Cesária Santana é escola de zona rural e por isto já 
enfrenta grandes problemas, a mesma fica distante da sede do município e de 
acesso apenas por via fluvial, a região não tem acesso a rede móvel de telefonia 
e internet, dificultando a comunicação e o acesso a notícias, somente a escola 
disponibiliza de rede de internet.

Os docentes em sua maioria apontaram a falta de inovação nos dispositi-
vos da escola, os aparelhos são antigos e com programas defasados ou limitados 
para realizar determinadas atividades. “Os computadores são antigos e não tem 
programas como por exemplo de edição de vídeo que poderíamos utilizar na 
criação de pequenos documentários sobre a história da comunidade e a memó-
ria dos sujeitos históricos dela” (Professora D, 28 anos, 2019)

Outros professores apontam a falta de suporte técnico para manutenção 
dos equipamentos ou a demora para resolução de problemas que acabam geran-
do déficit na educação dos alunos do ensino médio. 

Quando os aparelhos apresentam algum problema ou param de funcionar, 
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infelizmente as aulas também param e as vezes demoram muito para vi-
rem técnicos fazer os reparos e os alunos ficam sem ter aulas e acabam 
prejudicados, pois a aula de ensino mediado por tecnologia necessita dos 
aparelhos, sem os dispositivos para fazer a transmissão, não tem aula e não 
tem aprendizado” (Professor A, 42 anos, 2019).

O Professor B justificou o fato de não utilizar os recursos digitais por não 
ter capacitação, apontando este problema assim como a falta de disponibilidade 
de mais dispositivos na escola para que pudesse começar a utiliza-los, são ape-
nas dois aparelhos para onze professores, é um número desigual. “Esperamos 
que tenha mais investimento em estrutura, em capacitação para nós professores 
e também para a comunidade, pois a escola só desenvolve se a comunidade de-
senvolver” (Professor B, 48 anos, 2019) 

Além da necessidade de formação com grade voltada para o uso das tec-
nologias como recurso que proporcione ambiente de ensino e aprendizagem. 
“Para que os problemas enfrentados pela classe docente sejam solucionados de 
maneira concreta, é necessário que esses espaços sejam minimamente equipados 
com número suficiente de computadores, conexão com internet em banda larga, 
aplicativos básicos de qualidades, dentre outros recursos digitais que favorecem 
o processo de construção de conhecimento” (MAIA; BARRETO, 2012, p. 06)

Deste modo, chegamos à conclusão, como destaca Bonilla (2010) que 
muito se avançou na inserção das tecnologias na educação, mas as escolas de 
zona rural enfrentam muitas dificuldades para o acesso e uso como recurso di-
dático, ou ainda não tem. Os docentes da Escola Municipal Cesária Santana, 
enfrentam dificuldades, mas utilizam os recursos tecnológicos para oferecer um 
ensino de qualidade e almejam por mais investimento do poder público no que 
tange esta problemática. 

5. Conclusão

A presente pesquisa nos possibilitou verificar a existência de problemas e 
suas causas no que tange o uso de recursos digitais na prática docente da escola 
municipal Cesária Santana. A priori notou-se que os professores buscam inserir 
as tecnologias em seus métodos pedagógicos, apesar de nem todos terem uma 
formação voltada para esta prática.

Verificou-se que a estrutura física da escola e a pouca quantidade de aparelhos 
tecnológicos configuram um problema que impede os professores de apropriar-se 
destes recursos para construção de conhecimento nas salas de aula. Apresentou-se 
também a falta de inovação e manutenção desses dispositivos inviabilizam e até pre-
judicam o ensino nesta escola, como o caso dos alunos do ensino médio tecnológico. 

Deste modo, os resultados de nossa pesquisa explicitaram tais problemáticas 
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para almejar visibilidade a essas dificuldades enfrentadas por esses docentes, de 
forma que possam ser discutidas as necessidades de políticas públicas efetivas 
acerca da implementação e utilização das tecnologias em prol da educação.
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O CARÁTER LÚDICO DAS TECNOLOGIAS 
DIGITAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Jackson Adair Gonçalves1

1. Introdução

Nos últimos tempos, a educação tem se tornado uma revolução tecnoló-
gica, principalmente durante a pandemia do Covid-19, onde docentes e alunos 
tiveram que se adaptar com uma série de programas e aplicativos essenciais para 
o bom andamento do ano letivo. Com os impactos da pandemia, as escolas tive-
ram que fechar, e o ensino se tornou remoto, ou seja, de forma online. Foi nesse 
momento que muitos docentes que utilizavam as técnicas tradicionais, tiveram 
que reaprender e cursar cursos de formação continuada, vinculada as tecno-
logias. Entre tantos aplicativos, o Google ClassRoom e o Meet foram os mais 
explorados em todos os níveis de ensino, inclusive na educação infantil. Como 
exemplo, em Mormaço, interior do Rio Grande do Sul, os docentes usaram esses 
aplicativos e também o material impresso, para os alunos que não tinham acesso 
a internet. Foram criados grupos de whatssapp na educação infantil para envio 
de áudios, vídeos, materiais explicativos e o meet para a parte lúdica e sociali-
zação com os alunos. A partir desses dois últimos anos, a tecnologia tornou-se 
parte mais efetivamente do educandário de educação infantil Sonho de Criança. 
Com a adesão de programas feitos pela Secretaria Municipal de Educação do 
município, todas as escolas receberam auxilio para compras de equipamentos 
tecnológicos como impressoras, notebooks e internet com sinal de qualidade. 
Isso fez com que os docentes pudessem realizar seus planejamentos com mais 
conforto e claro, com mais criatividade. O lúdico se tornou mais próximo dos 
estudantes pois, sala de vídeo e televisão são disponibilizados, além de teatro de 
fantoches baseado nas pesquisas dos professores, bem como aparelhos de som 
para as crianças dançarem. 

O artigo é dividido em Introdução, Desenvolvimento, Metodologia e 
Considerações finais. É um estudo de caso, com apropriamento da revisão bi-
bliográfica para defender as ideias apresentadas durante o percurso do referido.  

1 Licenciado em Sociologia e Filosofia. Especialista nas áreas educacionais. Mestrando em His-
tória pela UPF. Mestre Honoris Causa em Ciências da Religião e Doutor Honoris Causa em 
Ensino Religioso. Membro Imortal das Academias Luso Brasileira de Letras do Estado do RS; 
Academia Limoeirense de Artes e Letras de Pernambuco e Academia Intercontinental.  



Simone Helen DrumonD iScHkanian | alan ricarDo Duarte Pereira |  rebeca FreitaS ivanicSka

bruna beatriz Da rocHa (organizaDoreS)

58

2. Desenvolvimento

Falar em tecnologias na educação infantil, gera inúmeras críticas por parte 
de alguns especialistas, alegando que as tecnologias digitais devem começar nos pri-
meiros anos do ensino fundamental. Nota-se porém, que a cada ano, essa concep-
ção está mudando por parte da sociedade educacional, principalmente pelos pais. 

A função pedagógica da pré-escola envolve o favorecimento de novas 
aprendizagens, considerando as crianças como parte da totalidade que as en-
volve. Todas as atividades desenvolvidas nessa etapa de ensino precedem, de 
alguma forma, a aprendizagem das técnicas de leitura e escrita e, sem dúvida, 
beneficiam o processo de alfabetização. (SILVA e RODRIGUES, 2011, pg. 06).

A alfabetização na educação infantil deve ser preparada com cautela, obe-
decendo o desenvolvimentos das crianças e, pontua-se que nesta etapa, é funda-
mental que sejam exercitadas brincadeiras e jogos interativos, afim de socializar 
as crianças a vivência escolar e sua concentração nas atividades diárias.

Vale destacar, que a ludicidade é extremamente importante em toda a 
fase da criança, afim de estimular sua psicomotricidade, além de acrescentar no 
processo de alfabetização. Todo o contexto escolar deve se unir, afim de tornar 
o ensino, um ambiente bom para troca de saberes, experiências e estímulos para 
as crianças gostarem do espaço educacional. 

Segundo Silva (2016, sp) frisa que:

É importante ressaltar que a Lei de Diretrizes Básicas (LDB) garante o 
acesso de crianças, cada vez mais cedo, no ambiente escolar formal, re-
presentando um avanço na garantia de direitos. No entanto, é preciso que 
se reveja as práticas educativas, que na maioria das vezes, limita a criativi-
dade, autoestima, autonomia e participação infantil, fundamentais para o 
desenvolvimento da criança.

O autor Silva (2016) procura evidenciar que a escola é um ambiente de 
aprendizagem, porém ressalta que no processo de alfabetização deve-se criar 
práticas educativas que estimulem a criatividade e a participação das crianças, 
adquirindo assim novos saberes. 

Salienta-se a importância mais uma vez de manter “viva” as atividades 
lúdicas no processo de alfabetização na educação infantil pois, somente com 
essas práticas é que os alunos ingressarão em uma formação mais consciente e 
com qualidade. Ainda, vê-se a necessidade da utilização de habilidades como a 
leitura constante pelo professor aos seus alunos, aproximando-os da compreen-
são dos textos e obras educacionais.

Para que realmente a alfabetização digital ou uso das ferramentas tec-
nológicas ocorram de forma correta na educação infantil é necessário levar em 
consideração a presença do lúdico nas aulas e, a necessidade do professor saber 
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desenvolver práticas que estimulem seus alunos a pensarem e aprenderem a 
manusear os diferentes formatos de jogos digitais com os demais colegas. Tais 
mecanismos, possibilitará as crianças desenvolver seu intelectual de forma pra-
zerosa e sem traumas no ensino.

Falar de métodos de ensino na educação infantil, é dar uma atenção ao as-
pecto lúdico pois nessa fase a criança está começando a socializar nesse univer-
so de conhecimento e aprendizagem. Nessa fase, vale salientar que as crianças 
estão começando a se familiarizar com as figuras, imagens, sons das palavras, e 
principalmente, usando muita a imaginação, afinal tudo é encantamentos para 
elas. O ensino lúdico digital deve ser aproveitado como instrumento de ensino, 
através de brincadeiras, jogos, desenhos, pinturas...mas sempre buscando refletir 
a temática estudada. 

Segundo Oliveira e Dias (2017, sp):

O aspecto lúdico torna-se importante instrumento na mediação do pro-
cesso de aprendizagem, principalmente das crianças, pois elas vivem num 
universo de encantamento, fantasia e sonhos onde o faz de conta e reali-
dade se misturam, favorecendo o uso do pensamento, a concentração, o 
desenvolvimento social, pessoal e cultural, facilitando o processo de cons-
trução do pensamento.

Conforme mencionado pelos autores, o lúdico digital favorece o pensa-
mento e a concentração, fatores importantes nessa fase de contato com o ensino, 
onde realmente é necessário a concentração para a prática do aprendizado. As 
tecnologias estão presentes hoje em dia em toda parte do educandário, e adaptar 
as aulas de alfabetização, usando o computador, faz com que a criança aprenda 
mais facilmente e de forma encantadora pois, os jogos e as historinhas em for-
mato digital, trazem até o educando uma nova experiência. 

Nessa perspectiva, é fundamental que as crianças aprendam nessa fase da 
vida a pensarem e refletirem sobre uma historinha contada pelo educador, afim 
de estimular o cérebro da criança, não ficando assim só em escutar e não debater 
o conteúdo. Usando como método a brincadeira, o lúdico fica registrado nesse 
início de ensino na vida do jovem aluno, que através da brincadeira consegue 
assimilar o conteúdo de forma dinâmica e prazerosa, levando o conhecimento 
para as próximas etapas do saber. 

Nessa linhagem, Oliveira e Dias (2017, sp) destacam que:

Acreditamos que a criança usa a brincadeira como mediadora desse pro-
cesso de apropriação, expandindo suas relações com o mundo dos objetos 
e símbolos humanos, dessa forma, assimila, compreende e aprende a viver 
socialmente no espaço em que está inserida. Defendo a concepção de que 
a escola precisa ressaltar a importância da brincadeira para o desenvolvi-
mento social e cognitivo da criança, para que o conteúdo seja apresentado 
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à criança de forma mais prazerosa dando assim um aprendizado mais con-
sistente e estimulante para o aluno, pois a sociedade difunde uma ideia 
que limita o ato de brincar a um simples passatempo, sem funções mais 
importantes que entreter a criança em atividades divertidas.

Os autores acima, relatam que a brincadeira não é um passatempo, mas 
sim uma prática que faz com que as crianças vivenciem e compreendam o assun-
to estudado de forma saudável e consistente. Toda essa metodologia utilizada 
com o auxílio da brincadeira faz com que o ensino na escola seja realmente 
colocado em prática na educação infantil, pois nada adianta usar métodos se as 
crianças não aprendam o essencial: o valor do convívio.

Outro método que reforça as tecnologias digitais na educação infantil, é 
aplicação de jogos que estimulem o raciocínio e a psicomotricidade das crianças, 
muito importantes nessa fase. Os jogos além de manter a socialização, mantém 
uma vida saudável, desperta o interesse e o convívio, relacionando conceitos 
como regras, disciplina, respeito e trabalho em equipe, que são indispensáveis 
no cotidiano das crianças. 

Segundo Azarias (2010, pg.01) relata:

Diante do abandono dos jogos e brincadeiras nas séries iniciais, constata-
-se a necessidade de resgatar o lúdico no processo educativo. Pois é através 
dos jogos e brincadeiras, que buscamos recursos didáticos que fazem falta 
as aulas de hoje, as crianças por natureza são inquietas e sentem neces-
sidade de correr, pular, cantar e dramatizar, sendo um dever da escola 
ofertar-lhe espaço e oportunidade para que a mesma desenvolva suas ha-
bilidades em todos os aspectos na medida em que a criança se movimenta 
com prazer, está estimulando o desenvolvimento de habilidades motoras 
mentais e sociais, além de proporcionar a recreação.

Conforme explicitado pela autora acima, os jogos tem papel fundamental 
na desenvoltura da alfabetização, sendo um método eficaz, porém sempre deve-
-se frisar que os jogos são momentos de lazer e aprendizados, nunca para gerar 
competições e frustações dentro do ambiente escolar. 

3. Metodologia

O presente trabalho se dá através de uma revisão bibliográfica, com auto-
res renomados e que desenvolveram suas temáticas voltadas a educação infantil, 
lúdico e tecnologias digitais. Torna-se em vista, que a pesquisa deu enfoque atra-
vés do Google Acadêmico, com estudos vinculados nos anos de 2021 e 2022, 
tendo como palavras chaves: Ensino Lúdico, Aprendizagem pós pandemia, 
Educação Infantil na pandemia. Os resultados encontrados em idioma portu-
guês, em artigos produzidos segundo a palavra chave Ensino lúdico ( 2021 á 
2022) foi de 15600 , já aprendizagem pós pandemia foi de 17300  , e educação 
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infantil na pandemia foi de 16800. Nota-se que os estudos sobre as aprendiza-
gens no período pandêmico e pós pandêmico foi altamente produtivo e com 
reflexões pertinentes para embasamentos de novos estudos. 

No que se refere as questões da educação infantil pós pandemia, os arti-
gos visam repensar a qualidade da educação, do ensino e das práticas pedagógi-
cas pós pandemia na educação infantil. Os meios de socializar os educandos e 
suas adaptações são referenciados no decorrer dos artigos pesquisados. 

4. Considerações finais

O presente trabalho é de fundamental interesse para a educação pois é 
pautado na investigação científica a partir do ensino lúdico como método de 
aprendizagem, alfabetização e socialização. O projeto foi construído com em-
basamento de autores levando em consideração os objetivos e a temática, que 
visa a construção do saber. Além disso, o trabalho deu subsídio para levantar 
novos questionamentos, responder dúvidas, despertar ainda mais a curiosidade 
e levar conhecimentos para o público acadêmico. Ainda, o tema levantado nesse 
projeto de pesquisa é essencial para se pensar em uma educação de qualidade, 
centrada no desenvolvimento intelectual e psicológico do aluno, até porque a 
ludicidade desperta nos educandos sentimentos e emoções, além de aguçar o 
raciocínio e a constante prática pela busca do saber. 

Ressalta-se que as tecnologias como ferramentas lúdicas são essenciais no 
processo ensino aprendizagem e conforme o estudo, foram precisas no momen-
to pandêmico no processo de socialização do saber, das trocas de mensagens, 
de reuniões online e do processo da construção do saber que não poderia parar. 
Notavelmente, após a pandemia as tecnologias ficaram com mais força em sala 
de aula, sendo o método de sala de aula invertida muito utilizada atualmente, 
onde os alunos estudam a temática da aula em casa, e na sala de aula, os alunos 
debatem e fazem as atividades práticas. 

Os artigos encontrados nos anos de 2021 e 2022, elucidaram o estudo 
apresentado sobre a importância do lúdico e das ferramentas digitais no ensino 
de educação infantil, onde é preciso a ludicidade. Também é frisado que a edu-
cação é transformadora, e está em um processo sempre construtivo e inacabado. 
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LETRAMENTO DIGITAL NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 
PRÁTICAS INOVADORAS PARA APRENDIZAGENS 

MAIS SIGNIFICATIVAS
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Introdução

O presente artigo objetiva abordar como o letramento digital pode con-
tribuir para aprendizagens significavas na Educação Básica, pois percebe-se o 
grande desafio das escolas e dos professores para inserir os alunos cada vez mais 
na sociedade da Informação através do letramento digital. É importante reco-
nhecer que a inclusão digital envolve a participação, transferência e armazena-
mento de informações e ensinar através dessas novas práticas pressupõe, então, 
o domínio da tecnologia da informatização.

Embasadas nos pressupostos de Coscarelli e Ribeiro (2007), Soares (2002), 
Tapscott (1999) e outros autores, as reflexões aqui apresentadas sugerem a prática 
de letramento vinculada à tecnologia, ocasionando consequentemente, aprendiza-
gens significativas. Segundo Ausubel (1982) a aprendizagem significativa é aquisi-
ção de conhecimentos tendo como base conhecimentos prévios do aluno.

Visto assim é concebível que a tecnologia tende a favorecer significativa-
mente para o letramento digital. É relevante reconhecer, conforme estabelece os 
Parâmetros Curriculares Nacionais, Brasil (1998), para que uma aprendizagem 
significativa aconteça é necessário investir em ações que potencializem a dispo-
nibilidade do aluno para a aprendizagem proporcionando condições para que ele 
possa estabelecer relações entre conhecimentos prévios e o assunto no qual está 
aprendendo. Engajando em fundamentos de aprendizagens significativas, concre-
tiza- se, conforme conceituado por diversos autores, que o letramento representa 
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da Educação na Universidad del Sol - UNADES. e-mail: wilhassilva22@gmail.com.



Simone Helen DrumonD iScHkanian | alan ricarDo Duarte Pereira |  rebeca FreitaS ivanicSka

bruna beatriz Da rocHa (organizaDoreS)

64

o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura e à escrita em que o indivíduo se 
envolve em seu contexto social construindo assim, novos conhecimentos.

O Ministério da Educação através da Base Nacional Comum Curricular, 
Brasil (2017) afirma que o aluno precisa compreender, utilizar e criar tecnologias 
digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e 
ética nas diversas práticas sociais para se comunicar, acessar e discriminar infor-
mações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 
autoria na vida pessoal e coletiva.

A partir dos pressupostos mencionados, o referido trabalho discute alguns 
conceitos de letramento, pois, possibilita reconhecer que o letramento pode fluir 
eficientemente se valer da tecnologia digital. Cabe reconhecer também através 
deste trabalho de pesquisa que a escola, através de ações pedagógicas, contribui 
de maneira eficaz para a formação de indivíduos digitalmente letrados. Visando 
aprofundar esse tema, se faz necessário inter-relacionar letramento e era digital 
visando perceber que os resultados almejados é a consolidação de aprendizagens 
significativas no espaço escolar.

Pode-se dizer, portanto, que discutir sobre letramento e era digital sig-
nifica reconhecer que os respectivos desafios para aprendizagem significativa 
não são poucos, mas, sendo o professor um agente promissor de letramento isto 
implica dizer que o mesmo precisa aprimorar as práticas de ensino e reassumir 
sempre o compromisso de ajudar a formar cidadãos com um perfil que a socie-
dade precisa; indivíduos que se constroem com conhecimentos através da busca 
de informações e consolidação de aprendizagens significativas.

Possíveis concepções de Letramento

É relevante considerar que a aprendizagem de uma linguagem envolve 
aprendizagens de mundo, pressupondo reconhecer que os contextos de uso da 
linguagem precisam ser considerados nas práticas de ensino e aprendizagem. De 
acordo com Kleiman (1995, p. 19) “o letramento é o conjunto de práticas sociais 
que usam a escrita enquanto símbolo e enquanto tecnologia em contextos espe-
cíficos para objetivos específicos”. Soares (1998) perpassa o mesmo fundamen-
to, pois afirma que o letramento é o conjunto de práticas sociais ligadas à leitura 
e à escrita em que os indivíduos se envolvem em seu contexto social.

Em estudos mais detalhados Soares (2006) já apresenta o conceito de le-
tramento como fenômeno multifacetado e extremamente complexo, argumenta 
que o consenso em torno de uma única definição é impossível. Justificando tal 
entendimento Soares (2006) apresenta que as dificuldades em definir letramento 
deve-se ao fato de que o letramento representa uma vastidão de conhecimen-
tos, habilidades, capacidades, valores, usos e funções sociais. Percebem-se as 
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supracitadas dificuldades principalmente quando se trata de uma dimensão in-
dividual do letramento para a leitura e a escrita. 

É impossível negar que as práticas de leitura e de escrita demandam ha-
bilidades individuais que não podem ser dissociadas de seus contextos de uso. 
Deve-se reconhecer que as capacidades individuais são distintas e os contextos 
de uso da leitura e da escrita também diferem de um indivíduo para outro e 
de uma sociedade para outra. Esse panorama torna complexo estabelecer um 
conceito padrão, pois as pessoas em diferentes lugares e em diferentes contextos 
políticos e culturais participam de diferentes eventos de letramento, tornando, 
portanto, necessário questionar diferentes valores, tradições e formas de distri-
buição de poder e linguagem utilizada de formas diferentes. Buzato (2007, p. 
67) apresenta a palavra no plural por conta da compreensão de que o letramento 
está situado em algum contexto cultural específico e utiliza um conjunto especí-
fico de tecnologias em um repertório específico de códigos e sistemas de repre-
sentação para finalidades específicas:

Na era da modernização, onde tudo vem pronto, ou pelo menos quase 
tudo, alunos tendem a ser meros copiadores da internet e não conseguem ou não 
se preocupam em adquirir conhecimento próprio que lhe possa servir de base 
para seu futuro tanto escolar, acadêmico e/ou profissional, no entanto porque 
não aproveitar todo esse bombardeio tecnológico em favor do aprendizado? Uma 
simples conversa pelo whatsapp ou postagem de stories no instagram, por exem-
plo, podem possibilitar práticas de leitura e escrita interessantes e envolventes, pois 
há comunicação através dessas formas de textos, então porque não trabalhar com 
esses tipos de ferramentas em sala de aula? É claro que alguns professores podem 
ainda não ter tanta prática com essas ferramentas ou receio de trabalharem com 
elas por ainda terem suas formas de ensino muito pautadas na sua centralização.

Contudo é preciso que o professor se descentralize de forma a trazer os estu-
dantes cada vez mais a serem protagonistas de suas aprendizagens, e numa era tão 
digital, não há como essa prática de ensino aconteça sem que o professor considere 
a importância das diferentes ferramentas tecnológicas como forma de propicia aulas 
cada vez mais atrativas e dinâmicas através das grandes possibilidades de aprender 
que o mundo digital proporciona. Portanto, faz-se importante considerar o que já 
dizia Cortella (2014, p.53) “não é que a tecnologia substitua uma mente moderna, é 
que uma mente moderna não recusa o uso da tecnologia quando ela é necessária”.

Assim sendo, é fator sine qua non fazer uso de ferramentas digitais para se 
estabelecer e analisar regras de escrita, do que meramente ficar-se tão somente 
preso ao uso do livro didático, uma vez que estes podem não despertar o interes-
se do aluno, que pode por razão, não internalizar e não levar consigo o hábito de 
ler por prazer, quando sair da escola.
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Aprofundando sobre conceito de letramento e sua importância Soares 
(2006) apresenta duas fundamentações possíveis e distintas para o termo letra-
mento: a liberal e progressista que se refere ao conjunto de habilidades necessá-
rias para funcionar adequadamente em práticas sociais de leitura e de escrita e a 
interpretação revolucionária que se refere ao “conjunto de práticas socialmente 
construídas que envolvem leitura e escrita, geradas por processos sociais mais 
amplos e responsáveis por esforçar ou questionar valores, tradições e formas de 
distribuição de poder presentes nos contextos sociais” (SOARES, 2006, p.74).

Convém mencionar que estudos brasileiros acerca do letramento têm 
retomado os modelos de letramento proposto por Street (1984) que apresenta 
o modelo autônomo e ideológico com a finalidade de discutir letramento na 
perspectiva do processo de ensino e aprendizagem. Segundo Kleiman (1995), 
no modelo autônomo do letramento proposto por Street (1984), a escrita é en-
tendida como um produto para ser interpretado e o processo de interpretação é 
determinado pelo funcionamento lógico interno ao texto escrito. A esse respeito 
Buzato (2010, p. 112) argumenta:

De acordo com esse modelo o letramento está intimamente ligado à escri-
ta que é concebida como uma variável autônoma que não sofre interferência do 
meio social, e por isso, não é interpretada segundo seus usos sociais, mas devido 
ao seu próprio funcionamento interno. Tratando-se do modelo ideológico de letra-
mento é defendida a influência do contexto social nas práticas de leitura e escrita.

Esse entendimento decorre, principalmente, da necessidade de se observar 
a multiplicidade de significados que a escrita pode assumir em diferentes contex-
tos que não se restringem àqueles em que a norma padrão culta é determinante 
e que se estendem aos contextos cotidianos aos quais os indivíduos se expõem.

É interessante observar que todos os apontamentos feitos em relação ao 
modelo ideológico confirmam sua aproximação com a interpretação revolucioná-
ria do letramento, defendida por Soares (2006). Segundo a autora, assim como a 
interpretação revolucionária, o modelo ideológico de letramento refere-se ao con-
junto de práticas socialmente construídas que envolvem leitura e escrita, valores, 
tradições e formas de distribuição de poder presentes nos contextos sociais.

Com base nesses pressupostos vários autores ao lançarem um olhar para 
a sala de aula, percebem que muitas práticas pedagógicas descobriram os usos 
sociais da leitura e da escrita em concepção ideológica. 

Soares (2006, p. 120) afirma “o letramento é, sem dúvida alguma, pelo 
menos nas sociedades modernas industrializadas, um direito humano absoluto, 
independentemente das condições econômicas e sociais em que um dado grupo 
humano esteja inserido”. 

Para se estabelecer o real sentido do que é realmente ler, não se pode ficar 
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presos a meras decodificações. Assim sendo, discutir a educação na atualidade 
implica reconhecer a presença das tecnologias digitais em nosso cotidiano e con-
sequentemente exige uma nova cultura e um novo pensamento Satella (2005). 
Com base nos pressupostos tratados nesta seção é discutido a seguir o entrela-
çamento do letramento e a era digital redimensionando no reconhecimento da 
importância de tais mecanismos para a eficácia do processo de ensino e apren-
dizagem na Educação Básica.

Letramento e era digital

No atual cenário é impossível negar que as práticas de leitura e escrita 
na contemporaneidade são mediadas, muitas vezes, por uma tecnologia digital. 
Nota-se que a sociedade da informação avança para o uso de meios analógicos, 
impressos ou através de meios digitais, permitindo assim a integração e hibridi-
zação dessas. Mediante a essa realidade é possível dizer que as práticas sociais 
determinam o uso das tecnologias, ou seja, não é o uso das tecnologias que 
determina o surgimento da sociedade da informação, mas o processo de urbani-
zação e a natureza do mercado de trabalho.

Para Buckinghan (2010) e Rojo (2012) o letramento digital não é somente 
uma questão funcional de manusear o computador e fazer pesquisas, é neces-
sário saber localizar e selecionar os materiais por meio de navegadores, hiper-
links e mecanismos de procura, entre outros. Não basta apenas ter habilidades 
necessárias para recuperar informações na mídia digital, é preciso ser capaz de 
avaliar e usar a informação de forma crítica se quiser transformá-la em conheci-
mento. “Entender o desenvolvimento das novas tecnologias é fruto de demandas 
sociais, mas que, para utilizá-las, faz-se necessário dominar novas habilidades” 
(BUCKINGHAN, 2010, p. 49).

As novas práticas letradas que representa o novo modo de agir das pessoas 
são os estudos dos novos letramentos. Segundo os autores é preciso compreender 
que as novas práticas letradas demandam um trabalho, discurso participativo, 
colaborativo e distribuído principalmente na perspectiva digital. Castells (1999, 
p. 573) defende que na era da informação há misturas de tempos e espaços e os 
hipertextos de multimídias modelam as mentes e memórias das crianças.

Diante disso é sabido que o letramento envolve o uso social da língua 
e vai muito além da simples alfabetização vista como uma forma restrita de 
aprendizagem do sistema da escrita. No caso do letramento digital, não é dife-
rente. É preciso ir muito além do aprender a digitar em um computador. Como é 
afrimado: “Quando pessoas em situação de exclusão social passam a ter acesso 
ao computador e a seus recursos, pode-se falar em popularização ou mesmo em 
democratização da informática, mas não necessariamente em inclusão digital” 
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Coscarelli e Ribeiro (2007, p.15). Desta forma, ser digitalmente letrado pressu-
põe uma interação profunda entre o uso da língua, a obtenção de informação e 
a construção de conhecimento. 

Neste sentido o letramento digital implica práticas de leitura e escrita di-
ferentes das formas tradicionais de letramento e alfabetização. É preciso haver 
mudanças nos modos de ler e escrever os códigos e sinais verbais e não verbais, 
como imagens e desenhos. Esta nova forma de aprendizagem se caracteriza por 
ser mais dinâmica, participativa, descentralizada da figura do professor e pauta-
da na independência, na autonomia, necessidades e interesses de cada um dos 
aprendizes, que são usuários frequentes das tecnologias de comunicação digital.

Nesta visão, estar presente o compromisso de cada professor buscar meios 
para que seus educandos desenvolvam habilidades e competências que estejam 
a nível de seu tempo, explorando as novas tecnologias e aprimorando suas ha-
bilidades para um melhor desempenho em sala de aula. Para tanto, afirmam os 
PCN que Brasil (1998, p. 37) “o papel do professor em seu agir em relação ao 
ensino da produção de leitura e escrita é fundamental para desenvolverem essas 
capacidades nos seus educandos”.

Dessa forma, percebe-se que uma boa atuação docente é indispensável para 
que se gere conhecimento a ponto de alcançar uma meta, e esta meta deve estar em 
consonância com as necessidades que os estudantes visam a atingir. Portanto, todo 
e qualquer processo de ensino não pode abstrair os estudantes do direito de se torna-
rem aptos dentro das funções comunicativas. Ao contrário disso, deve-se conscienti-
zá-los de que uma boa prática, lhes fornecerão oportunidades para se aproximarem 
cada vez mais de seus objetivos e o professor deve adquirir meios para trabalhar isso.

Reforçando a necessidade de uma aprendizagem autônoma, Tapscott 
(1999) em seu livro Geração Digital, constatou uma grande rejeição dos alunos 
contemporâneos, que vivem na era digital à maneira “antiga” de ensinar. O mes-
mo autor afirma que tem sido bastante significativa as novas práticas de apren-
dizagem e seu teor teórico daqueles que têm utilizado o computador ligado à 
internet como ferramenta pedagógica. Segundo Tapscott (1999), a geração que 
tem crescido na rede de computadores tende a desenvolver habilidades.

Na análise do autor supracitado, a geração digital amadurece muito mais 
rápida e a escola, juntamente com os pais, precisa acompanhar esse processo. 
Entra, então, a figura do professor que precisa também utilizar com desenvol-
tura os equipamentos e ferramentas das novas tecnologias digitais. Não se trata 
de uma substituição do letramento “alfabético” pelo letramento digital, nem 
tampouco a troca do professor alfabetizador por um professor de informática. 
O que se procura é uma junção dessas duas áreas, o que, sem dúvida é um de-
safio, principalmente para os professores. Para acompanhar esses aprendizes da 
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geração digital, Tapscott (1999), diz que “o professor também precisa mudar seu 
perfil e sua prática pedagógica”. 

Assim, participar de fóruns eletrônicos, visitar blogs, salas de bate-papo 
e demais ambientes virtuais com os alunos, não é esquecer-se de alfabetizá-los 
com os livros, mas oferecer diferentes formas de aprender visando as necessida-
des do mundo atual. Soares (2000) afirma que a escrita na tela possibilita a cria-
ção de um texto fundamentalmente diferente dos tradicionais e os benefícios que 
essa diferença propicia causam bastante impacto na nova geração de leitores.

Nesse dinamismo digital a utilização do hipertexto (texto em formato digi-
tal) e da Internet na escola desafia também os conceitos e as atividades de apren-
dizagem vigentes. É como se a interdisciplinaridade, tão desejada entre as equi-
pes pedagógicas, começasse a funcionar no sentido de dissolver os limites entre 
as áreas de conhecimento. Ou seja, o aluno pode aprender Geografia, História e 
Língua Portuguesa num mesmo site, numa simples atividade de busca de informa-
ções. É nesse sentido que a aquisição do letramento digital se apresenta como uma 
necessidade educacional e social desafiadora, no sentido de que formar cidadãos 
preparados para o mundo contemporâneo é tarefa de quem promove a educação.

A escola sempre foi a instituição à qual a sociedade delegou a função 
de ensinar, prover conhecimentos e valores. Entretanto, por ser detentora desse 
poder, a escola tem dividido em partes o que ela acha que deve ser aprendido 
pelo aluno e, muitas vezes, essa separação é feita em currículos rígidos, lineares, 
sequenciais, estáticos, disciplinares e segmentados.

Diante desse cenário, mudar o currículo escolar oficial é uma tarefa bas-
tante complexa. Enfrentando uma fase de mudanças visíveis com relação às no-
vas tecnologias, são reais o letramento digital e as consequências dele, toda a 
influência na questão da leitura e escrita na construção de identidades. Por isso, 
para a escola administrar tais mudanças e admitir que elas existam, não é fácil.

Políticas Públicas inclusivas

Com o aparecimento repentino da pandemia, vimos a necessidade ampliada 
do uso de computadores e celulares, para que houvesse a troca de mensagens instan-
tâneas, para isso, todo o mundo se conectou, de certa forma esse elo fez com que a 
internet elevasse seu grau de importância perante a sociedade contemporânea.

E essa mesma conexão chegou às escolas também, pois os professores e 
alunos não poderiam interromper as aulas e os conteúdos, então se reajustaram 
e replanejaram a didática para aplicar de forma integral, porém encontraram 
dificuldades, porque nem todos os alunos possuíam celular ou computador para 
acompanhar as aulas em casa, evidenciando a desigualdade de acesso.

Nesse sentido, a escola, juntamente com os professores mais uma vez 
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tiveram que se reinventar, tudo aquilo era novo e ao mesmo tempo teria que ser 
resolvido de imediato para que não houvesse prejuízo ao ano letivo dos alunos.

Todavia, a internet já não era mais novidade, porque no ano de 2014 foi 
garantido através da Lei citada a seguir:

A Lei Nº 12.965, de 23 de abril de 014, conhecida como o Marco Civil da 
Internet, determina princípios, garantias, direitos e deveres relacionados à 
utilização da Internet no país. Ela também aponta os direcionamentos de 
atuação para a União, Estados, Distrito Federal e municípios em relação 
ao tema (FRANCO, 2021, p.68).

A inclusão já deveria estar em um patamar mais avançado, tendo em vista 
que em seu objetivo inicial, a Lei propõe que seja direito de todos e ainda esta-
belece direcionamentos para que sejam tomadas medidas de inserção, ou seja, 
muito tempo já se passou e deveria ser prioridade, visto que o acesso a internet é 
imprescindível para diversas funções que precisamos realizar diariamente.

Vale ressaltar o que fala a autora FREITAS (2010, p.340) “Os professores 
precisam conhecer os gêneros discursivos e linguagens digitais que são usados 
pelos alunos, para integrá-los, de forma criativa e construtiva, ao cotidiano es-
colar”. As políticas públicas também precisam envolver os docentes, oferecendo 
atualização através de capacitações que sigam incluindo primeiramente os pro-
fessores, para que então eles estejam prontos para incluir os alunos também, o 
papel do Estado é de fundamental importância no incentivo por meio da valori-
zação do profissional da educação.

Metodologia

Quanto aos procedimentos metodológicos, foram utilizadas fontes biblio-
gráficas e documentais, a exemplo de livros, artigos científicos, dissertações, ar-
quivos públicos, relatórios de pesquisa baseada em trabalho de campo, realizan-
do uma leitura crítico-reflexiva acerca do objeto de estudo, que é o letramento 
digital. Como podemos verificar através do que diz Lakatos e Marconi:

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda biblio-
grafia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações 
avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 
material cartográfico etc., até meios de comunicação orais: rádio, grava-
ções em fita magnética e audiovisuais: filmes e televisão. Sua finalidade é 
colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito 
ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferencias seguidas de 
debates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, 
quer gravadas (LAKATOS E MARCONI, 1992, p.183).

Além disso, a aplicação de uma aula expositiva, demonstrando quais são 
os pontos positivos dessa inovadora era digital, a qual pudemos constatar que 
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a maioria dos alunos já estão habituados a conviver, possuindo contato direto 
com os diversos tipos de conteúdos ofertados pela rede de internet, esse uso é 
diversificado, pois pode ser dentro ou fora do espaço escolar.

Ainda de acordo com Lakatos e Marconi (1992, p. 26) “Uma análise mais 
completa exige não só evidência das partes principais do texto, mas também 
a indicação de quais delas se relacionam com o tema ou hipótese central”. A 
análise realizada do novo contexto ao qual estamos expostos, reflete na postura 
que os alunos adquirem, usando a nova realidade para aprofundar e ampliar 
as novas pesquisas, tendo em vista a facilidade que possui quando se tem essa 
democratização digital de serviços de informações.

Resultados

A amplitude deste tema revela o quanto é imprescindível e o quanto a infor-
matização nos é útil, pois não há distancia que impeça que o professor transmita 
o assunto aos seus alunos, como tivemos a experiência de vivenciar o período 
pandêmico, que abriu um leque de possibilidades, ao qual a dinâmica do ensino 
remoto foi explorada de inúmeras maneiras, se tornando um canal de educação, 
para que todos recebessem os conteúdos e as atividades correspondentes.

Para tanto, outro passo importante que foi dado, se trata do uso das redes 
sociais como emissor de conteúdos, como por exemplo, o Instagram, este que 
retrata perfis tanto pessoais, quanto de empresas, marcas, entre outros, e os posts 
publicados rapidamente são espalhados por todos os usuários, então de ai por 
diante, o gestor da conta pode fazer diversas publicações e essa interação movi-
menta outras tantas contas, pois basta a temática ter relevância, que faz com que 
chame a atenção de mais pessoas.

Entretanto, uma das ferramentas mais utilizadas é o stories, este que por ter 
um tempo limitado para manter-se ativo, requer maior curiosidade de todos, assim 
é visto de forma imediata para que não corra risco de perder nenhuma publica-
ção. Por outro lado, essa ferramenta faz com que parte dos usuários do Instagram 
invista intelectualmente em suas publicações e nesse sentido entra o letramento 
digital, vai contribuir para o desenvolvimento dos conteúdos e também de sua au-
tonomia, perante as responsabilidades e consequências do conteúdo a ser exposto.

Conclusão

Ao termino deste trabalho, pudemos compreender a importância da inclusão 
dos alunos à realidade virtual, bem como o acompanhamento e incentivo a práticas 
positivas em meio a tantas informações. O mundo tecnológico elenca diversos bene-
fícios para interligar as pessoas onde quer que estejam e a qualquer momento, porém 
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precisa é uma ferramenta que precisa ser usada de forma consciente e responsável.
Os professores são imprescindíveis nesse processo de aprendizagem, para 

que garantam que a inserção dos alunos na era digital seja conduzida com res-
ponsabilidade, porém é necessário que haja formação para os professores, capa-
citação que os indique quais as maneiras e a dinâmica de inclusão, pois estamos 
diante de uma nova tecnologia e para entrar neste mundo, precisamos saber 
como alinhar a metodologia ao quadro de planejamento.

A escola tem um papel fundamental de ensinar e formar o aluno como 
sendo um sujeito crítico e dotado de sua autonomia e transformador de sua rea-
lidade, podendo, inclusive, usar sua visibilidade nas redes sociais para ampliar 
a fala e ações que sejam benéficas aos demais usuários das redes sociais, provo-
cando reflexões em temas que sejam relevantes a sociedade.

Sendo assim, uma escola sozinha não consegue fazer essa inclusão di-
gital, é necessário que os governos municipais, estaduais e federais entrem em 
consenso e formulem políticas públicas efetivas, que contribuam para que todos 
os alunos sejam contemplados por projetos sociais que incluam a informatiza-
ção como um dos meios de aprendizagem, para que assim o rendimento seja 
bastante proveitoso.
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1 Introdução

Nos últimos anos a produção de conteúdos digitais no âmbito educacio-
nal cresceu substancialmente e esse crescimento tem contribuído para o desen-
volvimento de um novo panorama na educação, transformando as práticas pe-
dagógicas tradicionais e expositivas em momentos de aprendizado colaborativos 
e engajadores. Desta forma dando um maior sentido para os conteúdos estu-
dados e proporcionado à disseminação do conhecimento além dos ambientes 
educativos. No entanto devemos ressaltar que muitos destes conteúdos digitais 
ficam diluídos na rede, dispersos e disponíveis a apenas uma pequena faixa de 
usuários, neste contexto encontram-se os podcasts, ou seja, arquivos de áudios 
organizados em episódios disponibilizados na internet. Para Primo (2005, p.17) 
o podcast “é um processo mediático que emerge a partir da publicação de arqui-
vos áudio na Internet”. Segundo Moura e Carvalho (2006a) o termo podcast é 
relativamente novo e surgiu em 1994 por Adam Curry, que descreveu a tecno-
logia como a possibilidade de descarregar conteúdos de áudio das páginas web.

No entanto, para que estes recursos possam ser acessados e utilizados, 
faz-se necessário a criação de repositórios específicos para o armazenamento e 
disseminação desses conteúdos digitais, assim possibilitando a reutilização des-
ses materiais por parte dos professores em suas práticas pedagógicas. Porém, 
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ao pensarmos em projetar e criar um ambiente para armazenamento como um 
repositório devemos, como ponto de partida, conhecer o público alvo, e em cima 
destes dados projetar um ambiente de aprendizagem que cumpra com os aspec-
tos referente à acessibilidade, navegabilidade, usabilidade e segurança. E assim 
prover um acesso democrático e inclusivo, com facilidades para visualização 
dos podcasts educativos produzidos e depositados no repositório, bem como 
o acesso aberto às informações. Permitindo que o usuário possa ouvir, realizar 
download, fazer copiar, utilizar e compartilhar os podcasts, de maneira segura e 
confiável, sem custo associado.

No Brasil, atualmente existem diversos repositórios digitais, que são man-
tidos pelo MEC-Ministério da Educação, tais como4, no entanto suas funcio-
nalidades deixam a desejar em vários aspectos referentes aos critérios básicos 
de ergonomia, design de interface, e acessibilidade. O design da interface do 
Repositório Digital para Armazenamento de Podcasts Educativos teve como 
principal objetivo atender aos fatores de acessibilidade citados na análise dos re-
positórios como algo inexistente nos ambientes. Ao atender a usuários deficien-
tes visuais e auditivos, observa se que as equipes envolvidas na construção de 
ambientes digitais inclusivos devem sempre levantar questionamentos aos quesi-
tos referentes à acessibilidade para aprimoramento constante desses ambientes e 
com isso possibilitar autonomia e experiências agradáveis aos usuários para que 
estes encontrem os conteúdos que procuram ao acessar estes ambientes. 

Repositórios Digitais

Os repositórios educacionais cumprem muito bem o papel de organizar 
e disseminar a informação produzida no âmbito acadêmico e da sociedade. No 
entanto, os mesmos podem ser utilizados como tecnologias educacionais no 
apoio do processo de ensino-aprendizagem, garantindo o acesso ao conheci-
mento, configurando um processo de interação entre professores e alunos levan-
do a mais qualidade da educação. (KENSKI, 2007).

De acordo com Leite (2009) “os Repositórios constituem de fato inovação 
no sistema de comunicação da ciência e no modo como a informação – aquela 
que alimenta e resulta das atividades acadêmicas e científicas – é gerenciada”. 
Por meio das características e funcionalidades contidas nos repositórios digitais, 
identificou-se um potencial na criação de um repositório digital para armaze-
namento de podcast educativos, visto que estes recursos muitas vezes ficam di-
luídos na rede, sem um ambiente específico para sua armazenagem. Outro as-
pecto que identificamos, foi que os repositórios digitais educacionais existentes 

4 BIOE- Banco Internacional de Objetos Educacionais, Portal do Professor, RIVED - Rede 
Internacional Virtual de Educação, Portal Domínio Público.
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no Brasil, não disponibilizam ferramentas que facilitem a acessibilidade destes 
ambientes para usuários com necessidades especiais. Dificultando desta forma 
uma navegabilidade ágil e segura no ambiente, bem como empoderamento e a 
inclusão deste público nos meios digitais. 

Podcast no contexto dos deficientes visuais

Os podcasts cada vez mais auxiliam para a inclusão dos deficientes vi-
suais no universo digital. Neste contexto, a distribuição do podcast propicia o 
acesso a materiais em tempos e locais diversos. Dessa maneira, inserindo-os no 
mundo digital e transformando seu processo e aprendizado em algo mais ativo e 
inclusivo, possibilitando auxiliar na compreensão de exercícios e desenvolvendo 
a oratória e facilitando a aprendizagem, pois o estudante terá a oportunidade de 
ouvir aquele conteúdo quantas vezes acharmos cabível. 

Já na percepção do professor o mesmo poderá criar provas através do 
uso do podcast e com isso ter uma forma diferenciada de avaliação muito mais 
focada no qualitativo do que puramente números e notas, proporcionando ao 
estudante encontrar uma forma que melhor possa expressar seu conhecimento. 

Considerando as dificuldades em oferecer acesso igualitário aos conheci-
mentos ao aluno surdo, a escassez de material didático adaptado para surdo, a 
escassa formação dos professores, bem como a necessidade de currículo adequa-
do para este público, torna este estudo relevante pelo fato de que é possível traba-
lharmos os Podcast com deficientes auditivos. Por meio da disponibilização da 
pauta-transcrita dos episódios, o aluno surdo terá acesso a todas as falas de cada 
participante. Para Freire (2016) essa ação possibilita, ainda que parcialmente, 
aos deficientes auditivos ter acesso à reprodução da oralidade dos participantes.

Usabilidade e acessibilidade em ambientes digitais 

Usabilidade indica a navegação confortável pelo ambiente dos repositó-
rios. De acordo com Kulpa, Teixeira e Silva (2000), “uma interface com quali-
dade de usabilidade está na sua adequação às necessidades do usuário, sem que 
o mesmo tenha que se adaptar ao sistema através da interface”. Para Sonza, 
Conforto e Santarosa (2008), existem fatores cruciais para se ter uma boa usabi-
lidade em ambientes digitais entre elas.
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Figura 1 - Fatores para usabilidade e acessibilidade 

Fonte: Adaptada do artigo NÓBREGA (2011), Acessibilidade aos conteúdos visuais em 
ambientes virtuais de aprendizagem, Revista Brasileira de Tradução Visual.

O desenvolvimento do Repositório Digital para Armazenamento de 
Podcasts Educativos englobou duas fases, sendo duas delas descritas neste ar-
tigo. Fase 1 - análise dos pontos favoráveis e desfavoráveis dos quatro maiores 
repositórios brasileiros mantidos pelo MEC referente ao quesito acessibilidade 
e usabilidade relativo ao design da interface dos mesmos. Neste ponto, foi rea-
lizada análise dos principais avaliadores de acessibilidade5, sendo escolhido o 
Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios (ASES) para realização desta 
pesquisa com os seguintes valores de avaliação6. 

O ASES é uma ferramenta que possibilita avaliar, simular e corrigir a 
acessibilidade de páginas, sítios e portais, sendo de grande valia para os desen-
volvedores e publicadores de conteúdo. É um sistema gratuito com versões dis-
poníveis para desktop nos sistemas operacionais Windows e Linux, também há 
outra versão Web. Outra característica importante é que, o mesmo avalia usando 
o eMAG - Modelo Brasileiro de Acessibilidade em Governo Eletrônico.

Como objeto da nossa pesquisa foram analisados os quatros maiores reposi-
tórios digitais educacionais do Brasil todos eles mantidos pelo MEC- Ministério da 
educação sendo eles: Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE), Rede 
Internacional Virtual de Educação - RIVED, Portal do Professor, Portal Domínio 
Público, após explorar a interface e cada repositórios, encaminhou-se a pesquisa 
para a Fase 2 do projeto que foi a criação e implementação de uma interface que 
cumprisse os parâmetros de acessibilidade contidos no eMAG, assim como solucio-
nasse as carências visualizadas no repositório  que fizeram parte da amostra.

O presente artigo aborda uma pesquisa de cunho qualitativo, utilizando 
análise exploratória e comparativa entre as interfaces dos quatros maiores re-
positórios mantidos pelo MEC. Com o intuito de agregar subsídios na custo-
mização de um design de interface para criação de um repositório digital para 
armazenamento de podcast educativos, que cumpram os parâmetros básicos de 

5 Hera, Examinator, Cynthia Says, DaSilva, ASES.

6 Baixo < 7.0 Mediano >= 7.0 < 8.5 Satisfatório >= 8.5 < 9.5, Alto >9.5
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acessibilidade impostos pelo eMAG. 
Embasado pela fundamentação descrita por Sonza, Conforto e Santarosa 

(2008), foi dado início a coleta de dados referente às amostras dos quatros maio-
res repositórios do Brasil mantidos pelo MEC- Ministério da Educação, sen-
do eles Portal do Professor, Portal Domínio Público, Banco Internacional de 
Objetos Educacionais-BIOE, RIVED - Rede Internacional Virtual de Educação, 
para a realização da análise de acessibilidade de cada ambiente digital, assim 
como suas interfaces foi utilizado o Avaliador e Simulador de Acessibilidade em 
Sítios (ASES). Esta ferramenta permite avaliar, simular e corrigir a acessibilida-
de de ambientes web e portais, sendo de grande valia para os desenvolvedores 
e administradores. Este validador tem por propósito auxiliar a construção de 
ambientes Web que sejam acessíveis a qualquer pessoa, independente do seu 
tipo de deficiência e dispositivo de navegação. Abaixo será descrito o processo 
de análise de cada repositório, e suas respectivas pontuações.

Repositório Portal do Professor

O Portal do Professor, lançado em 2008, em parceria com o Ministério 
da Ciência e Tecnologia, tem como objetivo apoiar os processos de formação 
dos professores brasileiros e enriquecer a sua prática pedagógica. Constitui um 
espaço público e pode ser acessado por todos os interessados. (PORTAL do 
professor, 2008). Analisando a interfaces do repositório, utilizando o Avaliador 
ASES, nos deparamos algumas falhas relacionadas a acessibilidade como po-
demos vislumbrar na Figura - 2.  e que devem ser repensadas para facilitar o 
acesso às informações do portal, principalmente, para o sucesso dos resultados 
de buscas realizada pelos usuários.

Figura 2 - Análise nível de acessibilidade Repositório Portal do professor 

Fonte: Avaliador ASES. 
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Durante análise dos dados emitidos pelo Software Avaliador, podemos 
identificar que o mesmo recebeu uma nota abaixo dos critérios, possibilitan-
do um resultado crítico para o quesito acessibilidade, chegando a percentual 
de 61,21% dos critérios do eMAG cumpridos, no entanto o software elencou 
quatros seções contendo erros, relacionados a Marcação, Comportamento,  
Conteúdo / Informação e Formulários. Detalhando a análise:

Marcação - Segundo o eMAG (2014) devem ser utilizados de forma hie-
rárquica, pois organizam a ordem de importância e subordinação dos conteú-
dos, facilitando a leitura e a compreensão, agilizando assim a navegação. Foi 
possível identificar 121 Erros e 616 avisos referentes às marcações utilizadas no 
portal.

Comportamento - foram identificados 46 erros e 5 avisos, a infrações são 
referente a Disponibilização de todas as funções da página via teclado, garantir 
que as informações estejam acessíveis. Com relação ao Conteúdo / Informação 
foram encontrados 26 erros e 5 avisos. Essas violações foram relativas à des-
crição dos links de maneira clara e sucinta, falta de alternativas em texto para 
as imagens do sítio, identificação do idioma principal da página, entre outras 
falhas.  Com relação a Formulários foram encontrados 6 erros e 12 avisos no 
que diz respeito a fornecer alternativa em texto para os botões de imagem de 
formulários, estabelecer uma ordem lógica de navegação,  agrupar campos de 
formulário.

Ao final da análise do repositório Portal do Professor podemos apontar 
que o mesmo necessita de ajustes referente ao cumprimento dos fatores de aces-
sibilidade identificados pelo eMAG.

Repositório Portal do Domínio Público

Com um acervo de mais de 123 mil obras e um registro de 18,4 milhões 
de visitas, o Portal Domínio Público é a maior biblioteca virtual do Brasil. Seu 
lançamento foi em 2004, o portal oferece acesso de graça a obras literárias, 
artísticas e científicas nos formatos de textos, sons, imagens e vídeos, já em 
domínio público ou que tenham a sua divulgação autorizada. A Figura 3 nos 
possibilita ver as informações referentes à investigação por meio do software 
avaliador. 
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Figura 3 - Análise nível de acessibilidade Repositório Portal do Domínio Público

Ao analisarmos os dados emitidos, podemos verificar um grande desca-
so com os critérios de acessibilidades impostos pelo eMAG, recebendo um va-
lor de 57,9%. Este valor corresponde ao nível crítico da escala de referência do 
Software Avaliador, expondo 292 erros e 154 avisos referente a Marcação, em  
Comportamento foi identificado 1 erro e 53, em Conteúdo / Informação foram 
apontados 71 erros e 43 avisos. No quesito Formulários onde foram identifica-
dos 5 erros e 7 avisos estes erros. Ao final da análise foram detectados um total 
de 370 erros e 257 avisos referente ao ambiente. A análise nos leva a perceber 
que a navegação pelo portal não permite que alguns elementos do portal tenham 
uma navegação acessível, a organização da página é confusa, apresentando er-
ros e fragmentação de links. 

Banco Internacional de Objetos Educacionais-BIOE

O Banco Internacional de Objetos Educacionais é um repositório cria-
do em 2008 pelo Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da 
Ciência e Tecnologia, Rede Latinoamericana de Portais Educacionais - RELPE, 
Organização dos Estados Iberoamericanos - OEI e outros. Seu propósito é man-
ter e compartilhar recursos educacionais digitais de livre acesso, mais elaborados 
e em diferentes formatos, respeitando-se as diferenças de língua e culturas regio-
nais. (BANCO internacional de objetos educacionais, 2008).

Ao investigarmos os aspectos de acessibilidade do repositórios-BIOE, po-
demos identificar que os quesitos de acessibilidade imposto pelo eMAG são 
cumprido em partes chegando as 76,99% o que deixa o repositório em uma 
margem aceitável de acessibilidade.Como podemos visualizar na Figura 4.



EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INCLUSÃO: 
VALORIZAÇÃO DO ALUNO E TRABALHO PEDAGÓGICO

81

Figura 4 - Análise nível de acessibilidade Banco Internacional de Objetos Educacionais. 

Durante a análise na seção correspondente a Marcação foi identificada 
25 erros e 328 avisos no que diz respeito a organizar o código HTML de forma 
lógica e semântica, fornecer âncoras para ir direto a um bloco de conteúdo. 
Em  Comportamento foi encontrado 1 erro referente ao descumprimento dos  
parâmetros referente garantia que os objetos programáveis sejam acessíveis, 
e por fim na seção Apresentação / Design foi encontrado 1 erro no que diz 
respeito a possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente, ao 
fim da pesquisa no banco BIOE chegamos a um total de 27 erros e 328 avi-
sos, o que não onera o ambiente de uma nova estruturação nos aspectos de 
acessibilidade.

RIVED - Rede Internacional Virtual de Educação

O RIVED é um programa da Secretaria de Educação a Distância - SEED, 
que tem por objetivo a produção de conteúdos pedagógicos digitais, na forma 
de objetos de aprendizagem. Tais conteúdos primam por estimular o raciocínio 
e o pensamento crítico dos estudantes, associando o potencial da informática às 
novas abordagens pedagógicas.  (REDE interativa virtual de educação, 2004).

Ao explorarmos o ambiente por meio do Avaliador ASES chegamos um 
relatório final com um porcentagem de 76,04% de aprovação dos requisitos re-
ferente ao eMAG- Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico. Durante 
a depuração dos códigos do ambiente foram encontrados 137 erros e 235 avisos 
como pode ser identificado através da Figura 5.
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Figura 5 - Análise nível de acessibilidade RIVED - Rede Internacional Virtual de Educação.

Na análise do repositório podemos visualizar que na seção Marcação fo-
ram encontrados 91 erros e 127 avisos, que significam infrações em relação aos 
Padrões Web, organização do código HTML de forma lógica e semântica, a uti-
lização correta dos níveis de cabeçalho, Fornecimento de âncoras de navegação, 
entre outras. Em Comportamento foram encontrados 2 erros e 11 avisos, rela-
cionados a disponibilização de funções das páginas via teclado. Em Conteúdo/
Informação foram identificados 44 erros e 50 avisos relativos a identificação 
do idioma principal da página, alternativas em texto para as imagens do sites, 
Utilização de mapas de imagem de forma acessível, e em Formulários foram 
identificados 47 avisos todos eles relacionados a fornecer alternativa em texto 
para os botões de imagem de formulários.   

Ao final da pesquisa no ambiente do RIVED foi totalizado 137 erros e 
235 avisos, o que identifica que apesar de um comprimento das regras do eMAG 
o ambiente ainda necessita de um upgrade em sua interface. 

Ao término da análise dos quatro repositórios, utilizado como amostra, 
podemos concluir que os mesmos necessitam de uma reestruturação no aspec-
to de acessibilidade. Estes dados corroboram para o desenvolvimento e a imple-
mentação do Repositório Digital para Armazenamento de Podcasts Educativos, 
contribuindo para a percepção dos aspectos positivos e negativos encontrados nos 
ambientes. Possibilitando a criação de um portal onde a acessibilidade esteja mais 
presente, possibilitando aos usuários uma navegação com  eficácia e segurança.  

Design e Implementação da Interface do Repositório Digital para o 
Armazenamento de Podcast Educativos

O repositório foi desenvolvido seguindo as diretrizes para a implementa-
ção do Design da interface definidos pelo eMAG – Modelo de Acessibilidade 
em Governo Eletrônico,  e  abaixo seguem as interfaces para discussão de suas 
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funcionalidades. Dentro dessas diretrizes, elencamos alguns princípios utiliza-
dos por desenvolvedores e que devem ser aplicados em todo desenvolvimento de 
um repositório acessível, como de um produto, como mostra a Figura 6.

Figura 6 - Princípios para um design acessível. 

A partir dos requisitos do produto delimitados foram atribuídos os requi-
sitos de interface, bem como os componentes de sistema que devem viabilizar 
toda a interação necessária na navegação pelo ambiente do repositório, visando 
uma maior inclusão dos usuários que possuem algum tipo de deficiência, sendo 
ela visual ou auditiva. Desta forma dando maior acessibilidade a todos os usuá-
rios do ambiente . 

Em um primeiro momento foram elencados os critério de cada seção con-
tida na diretrizes do eMAG, a fim de tornar o Repositório um ambiente de inclu-
são e acessibilidade. em cada seção foi atribuído os critérios específicos:

Marcação: Respeitar os Padrões Web;Organizar o código HTML de 
forma lógica e semântica; Utilizar corretamente os níveis de cabeçalho; 
Dividir as áreas de informação.
Comportamento: Disponibilizar todas as funções da página via teclado; 
Garantir que os objetos programáveis sejam acessíveis; Não criar páginas 
com atualização automática periódica; Assegurar o controle do usuário 
sobre as alterações temporais; do conteúdo;
Conteúdo/Informação: Identificar o idioma principal da página; 
Informar mudança de idioma no conteúdo; Oferecer um título descritivo e 
informativo à página; Informar o usuário sobre sua localização na página; 
Descrever links clara e sucintamente;Disponibilizar documentos em for-
matos acessíveis; Garantir a leitura e compreensão das informações
Apresentação/Design: Oferecer contraste mínimo entre plano de fundo e 
primeiro plano; Permitir redimensionamento sem perda de funcionalida-
de; Possibilitar que o elemento com foco seja visualmente evidente.
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Multimídia: Fornecer alternativa para áudio; Oferecer audiodescrição; 
Fornecer controle de áudio para som;  
Formulário: Fornecer alternativa em texto para os botões de imagem de 
formulários; Estabelecer uma ordem lógica de navegação; Fornecer instru-
ções para entrada de dados; Identificar e descrever erros de entrada de da-
dos e confirmar o envio das informações; Agrupar campos de formulário.

Após a identificação dos critérios foi desenvolvida a interface do repositó-
rio, visando atender as diretrizes de acessibilidade contidas no eMAG. Abaixo 
na Figura 7 a interface com a numeração dos recursos de funcionalidade, acessi-
bilidade e inclusão desenvolvidos.

Figura 7 - Interface inicial do Repositório Digital para Armazenamento de Podcasts Educativos. 

Fonte: Elaborada pelo autor

A Figura 7 apresenta nos campos números 1, 6, 7, 8 a implementação  da 
estrutura da página e sua ergonomia, nos campos número 2, 3, 4, 5, 9 disponibi-
liza os aspectos referentes à acessibilidade e inclusão de usuários com Deficiência 
Auditiva e/ou Visual, tais como idiomas (Inglês e Espanhol), feed-RSS para atua-
lizações notificação de conteúdos para os usuários cadastrados, função aumentar 
e diminuir fontes auxiliando os usuários com baixa visão, alto contraste com a 
função de assessorar as pessoas com médio ou grande déficit visão e por último 
o recurso de audiodescrição juntamente com a integração com o Vlibras que é 
um conjunto de ferramentas usada na tradução automática do Português para 
LIBRAS, com isso visando auxiliar tanto dos deficientes visuais  como auditivo. 
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Conclusão

Com a realização desta pesquisa percebemos que os repositórios digitais 
brasileiros, necessitam de uma maior atenção nos quesitos de acessibilidade e in-
clusão. Sendo que existem recursos e diretrizes que norteiam a elaboração, e isto  
é plenamente possível  como mostra a interface desenvolvida neste trabalho. O 
descaso na construção das interfaces torna mais visível a dificuldade de inclusão 
e restringe a utilização dos repositórios. O trabalho apresentado corrobora para 
futuras pesquisas nesta temática, com o intuito de termos ambientes digitais 
educativos que possam atender todos os usuários, independente de suas capaci-
dades motoras, com isso possibilitando que o conhecimento seja compartilhado 
de maneira igualitária a todos os estudantes.

Desta forma suprindo uma dificuldade de muitos usuários, professores e 
alunos com alguma deficiência, no processo de encontrar materiais em diversos 
formatos especificamente como os podcasts.
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(RE) SIGNIFICAÇÃO: UMA ANÁLISE DO 
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

APÓS O CONSTANTE USO DO CELULAR

Dejailson Alves de Lima Pereira1

Introdução

Para alguns estudiosos, a preocupação específica com o indivíduo origi-
nou-se com o aparecimento da sociedade burguesa do século XVIII, cujas condi-
ções históricas, engendrou determinadas relações de propriedade, cresceram as 
diferenças entre as classes e, paradoxalmente, a figura do indivíduo é valorizada.

Com o advento da revolução industrial, houve a massificação da popu-
lação nos aspectos emprego e família imbuídos de um caráter coletivo, e con-
sequentemente a rotina foi paulatinamente sofrendo modificações que impac-
taram na convivência familiar e na sociedade, o consumo e o uso de insumos e 
o incremento de novas matérias e tecnologias alteravam as relações sociais que 
se redefiniram de forma tal que modificou hábitos e alterou a cultura de muitas 
civilizações. Essa valorização veicula uma concepção de liberdade que, na ver-
dade, favorece o controle social, tendo em vista a separação entre o interesse da 
sociedade como um todo e o interesse particular.

Na contemporaneidade, a cultura global, isto, é a globalização tem pas-
sado por variadas transformações, em que principalmente crianças assim como 
os adolescentes e jovens tem sofrido com as alterações bruscas, do bombardeio 
de informações e uso de novas tecnologias, as quais ocasiona modificações seja 
pela a ausência de regras ou até mesmo pela quebra de vínculos familiares e/ou 
sociais. Neste contexto, o consumismo ganha notoriedade.

Tendo em vista tais mudanças, é válido ressaltar a essência do ser. Para tanto, 
Edgar Morin (2005, p.130), que afirma: “Homo é um complexo bioantropológico e 
biossociocultural. O homem tem muitas dimensões e tudo o que desloca esse com-
plexo é mutuante, não só para o conhecimento, mas, igualmente, para a ação”.

Partindo desse pressuposto, é notório que somos homo sapiens, isto é, se-
res pensantes altamente desenvolvidos cognitivamente, e executamos funções 
das quais podemos nos diferenciar de outros seres, tais quais: aderir, catalogar, 

1 Bacharel e Licenciado em Ciências Sociais (UFRN). Especialista em Psicopedagogia Clí-
nica Institucional e Hospitalar. Faculdade Uninassau. E-mail: djlimag12@hotmail.com.
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fracionar, estruturar, absorver, excluir e incluir, isto é, selecionamos informações, 
nos adaptamos e readaptamos a situações diversas e incorporamos aspectos que 
nos auxiliam e nos ressignificam enquanto seres individuais e sociais, deste modo 
somos verdadeiramente mapeados por um esquema cerebral complexo formado 
por inúmeros  dados mentais que ajudam a compor nosso genoma humano.

Aliás, alguns princípios psicopedagógicos são bastante relevantes em tor-
no da concepção construtivista da aprendizagem que podem ser satisfatoria-
mente legitimados empiricamente que como poderemos ver ao longo do presen-
te estudo são essenciais para estabelecer referencias e critérios para a análise da 
prática e da possível intervenção pedagógica.

Levando em consideração nossa formação física e mental, temos de res-
saltar também os fatores externos, e o quão significantes estes o são no processo 
de aprendizagem e consequentemente como influem na captação e organização 
de dados mentais. 

Nesse construto social, fazemos parte de um sistema global múltiplo e 
ricamente complexo, em que são tecidas teias de relacionamentos e no qual so-
fremos com constantes transformações em que somos impactantemente bom-
bardeados pelo acúmulo de informação, pela incorporação de novas ideias, 
ideologias modernas e fluidez ou não nos contatos sociais, isto é, em uma so-
ciedade de mudanças bruscas e de consumo exacerbado. Deste modo, vivemos 
em uma sociedade de massas e representatividades coletivas em meio a tramas 
sociais complexamente mutáveis, mas não complicadas. 

O objetivo do presente trabalho é o de refletir analiticamente acerca das 
dificuldades de aprendizagens oriundas do uso constante do celular, da necessi-
dade de filtros nesse processo e do apoio da família e escola para a ressignifica-
ção do processo de aprendizagem. Do ponto de vista metodológico, realizou-se, 
inicialmente a busca por fontes como bibliografias e documentos, ou seja, optou-
-se pela parte teórica, por uma pesquisa exploratória investigativa, com leituras 
que possibilitaram uma revisão bibliográfica de obras de cunho cientifico sobre 
temática. Assim sendo, com a finalidade de nortear a leitura, o corpo estrutural 
do presente documento está sistematicamente dividido da seguinte forma: 

A primeira parte consta-se de uma  introdução da temática a ser abordada 
e em que são trazidos contextos sócio históricos e da importância da valoriza-
ção do ser, na segunda parte são levantadas considerações acerca do papel da 
aprendizagem, e dentro desse viés destacando-se seus processos: transformador, 
constitutivo e processual no contexto social, na terceira parte são feitas análises 
acerca da importância das relações de vínculos, da afetividade, dos referenciais 
simbólicos, dos aspectos éticos e morais que são embasados os assuntos a luz 
da temática, já na quarta parte trará pontos pertinentes à luz de teóricos que 
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contemplam a problemática e por último, são tecidas as considerações finais 
com reflexões sobre o presente estudo e conclusões obtidas por meio da expe-
riência de se pesquisar sobre a temática.

A aprendizagem 

A aprendizagem é um processo consecutivo, que atua sobre todos os ele-
mentos que impetram em um leque de definições, dependendo fundamental-
mente do conhecimento cognitivo memorizado e da atenção, e que resulta da 
recepção e da permuta de informações entre o meio ambiente (fatores exógenos) 
e os diferentes centros nervosos (fatores endógenos). Logo, o processo de apren-
der determina que certas integridades básicas como, por exemplo, de que as 
funções do sistema nervoso central devem estar presentes. 

De acordo com Piaget (1984) e Vygotsky (1998): “[...] a aprendizagem 
é resultado da interação do individuo com o outro, considerando a maturação 
biológica, a bagagem cultural e a nova situação que se apresenta”.

A aprendizagem, processualmente falando desenvolve-se de maneira di-
nâmica e gradativa em que os indivíduos constroem suas respectivas visões de 
mundo, de si próprios, assim como das relações interacionais, sejam elas interpes-
soais e/ou sociais, é preciso pensar a mutualidade ou dialógica enquanto aspectos: 
transformador e relacional, principalmente dando ênfase ao que nos traz  Libâneo 
(2002, p.39) acerca de que: “A instituição escolar deve ser um ambiente de trans-
formação de relações sociais, não de reprodução da sociedade como ela é.”

Levando em consideração o exposto, é interessante analisar reflexivamen-
te que o acesso descontrolado às novas tecnologias, tais quais: o uso excessivo 
do computador, o celular e jogos eletrônicos tem impactado significativamente 
na vida de adultos, jovens, adolescentes e principalmente crianças que acabam 
incorporando o novo, e deixando de lado hábitos saudáveis, dando assim sur-
gimento a uma nova rede, isto é, um novo sistema social em que aparecem pro-
blemas de ordem cognitiva e relacional como o SPA (Síndrome do Pensamento 
Acelerado) que colabora para gerar e aumentar o nível de ansiedade, e impacta 
na constante dependência a novos estímulos que veem em grande quantidade, 
sem que haja uma filtragem devida, e o Transtorno de Dependência de Tela 
(SDD) que é provocado pelo uso prolongado da tela do celular que pode afetar 
o cérebro das crianças, e impacta negativamente desde problemas de sono e di-
ficuldade com a comunicação até a socialização e o desenvolvimento cerebral.

Transtornos e dificuldades de aprendizagem 

A dificuldade de aprendizagem é um termo geral que se refere a um 



EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INCLUSÃO: 
VALOrIzAÇÃO DO ALUNO E TrAbALhO pEDAGóGICO

89

grupo heterogêneo de transtornos manifestados por dificuldades significativas 
na aquisição e uso da escuta, fala, leitura, escrita, raciocínio ou habilidades ma-
temáticas. Para tanto, defende-se a ideia de que a origem dos transtornos de 
aprendizagem começa a partir de distúrbios de informações em várias regiões do 
cérebro, os quais podem ter aparecido durante o período gestacional.  Ademais, 
mediante tais considerações é relevante falar em distúrbios e conhece-los, mas 
isto requer atenção e cautela para se fazer um diagnóstico que contemple todas 
as sintomatologias causadoras.

Ao se analisar as mudanças sócio ambientais, os aspectos estruturantes 
em uma sociedade de variáveis e variações de informações, e a não filtração 
na absorção de conteúdo, percebemos a defasagem pontual que pode interferir 
na vida das pessoas. Para tanto, optou-se por mencionar aqui um exemplo: a 
Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA).

A Síndrome do Pensamento Acelerado (SPA) trata-se de uma síndrome que 
pode ser encontrada nas grandes cidades, e é produzida por uma hiper construção 
de pensamentos, numa velocidade tão alta que estressa, resultante do excesso de 
aprendizagem e acúmulo de informações, em que o indivíduo que sofre com tais 
estímulos sociais aos quais são submetidos diariamente, impossibilitam o desen-
volvimento das funções da inteligência, como por exemplo: refletir antes de agir, 
apresentar e não impor ideias, exercer a resiliência, colocar-se no lugar do outro.

Nos indivíduos, esta síndrome pode apresentar-se em forma de ansiedade 
excessiva, irritabilidade, flutuação emocional, inquietação, intolerância a contra-
riedades, déficit de concentração, esquecimento, fadiga excessiva e cansaço ao des-
pertar. Em muitos dos casos, o ser com a síndrome sente de forma constante cefa-
leia ou dores musculares, tem queda de cabelo acentuada e sintomas de gastrite.

Em síntese, nesta síndrome há visivelmente o sentimento persistente de 
apreensão, e o humor flutuante é uma característica bem comum em seus porta-
dores. Na presença desta síndrome, é notório que o esgotamento mental da pes-
soa que não consegue desacelerar o seu pensamento normalmente se converte 
em cansaço físico também. 

No tratamento da SPA – Síndrome do Pensamento Acelerado é de fun-
damental importância a ajuda profissional de um especialista e esforçar-se para 
adotar um estilo de vida diferente é essencial, em que como consequência pode-
rá ajudar a dormir mais e melhor, já a prática de atividades físicas e o lazer em 
sua rotina diária também auxiliam no tratamento.   

Relações vinculares: família, escola e a aprendizagem

Na maioria das vezes, as experiências afetivas, emocionais e cognitivas que 
os indivíduos vivenciam no interior de seus respectivos núcleos familiares tendem 
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a marcar significativamente suas vidas e em alguns casos são fatores preponderan-
tes de determinar a forma como os mesmos se relacionam uns para com os outros, 
e para com a aquisição do conhecimento ao longo da vida. Em corroboração a 
esta linha de pensamento, Vygotsky (1989, p.33) no traz que: “Desde os primei-
ros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades adquirem um significado 
próprio num sistema de comportamento social, e sendo dirigidos a objetivos defi-
nidos, são refratados através do prisma do ambiente da criança”. 

Outro fator colaborativo é o sociointeracionismo, processo pelo qual o 
desenvolvimento brota não somente pela somatória de experiências, como tam-
bém e principalmente pelas diferenças vivenciais. Neste contexto, o aprendiz 
adquire conhecimento ao reproduzir e ao espelhar-se, se contrapõe por meio de 
divergências ou concorda por meio de convergências, constitui analogamente 
identificações ou abordagens paralelas, internaliza símbolos, códigos e signifi-
cados, em uma esfera histórica e socialmente ambientadas. Para tanto, interven-
tivamente falando, o conhecimento de vida de adultos experientes por exemplo 
serve enquanto inspirações para os pequenos, pois impactará na qualidade de 
vida destes, ao criar-se ambientes propícios ao desenvolvimento diferencialmen-
te eloquente, em que o modo de ser social tende a ganhar satisfatoriamente. 

Para Alicia Fernàndez (1990) é válido considerar neste contexto o seguin-
te: “Os movimentos de assimilação e acomodação, são movimentos de adapta-
ção que proporcionam a arquitetura para a atribuição simbólica de significações 
pessoais aos processos de aprendizagem individuais”.  Aliás, em colaboração a 
esta linha de raciocínio, Bourdieu (2006, p. 23-24) nos traz que: “nunca tudo isto 
é tão verdadeiro como quando se trata da construção do objeto”.

Nesse processo de ensino e aprendizagem, as famílias acabam influencian-
do em determinados casos de sucessos e insucessos. Portanto, no que diz respeito 
ao êxito, a família interfere satisfatoriamente ou não neste, acarretando em fatores 
cognitivamente contundentes que colaboram significativamente, por meio de inves-
timentos em seus filhos, contribuirão consequentemente com seus respectivos capi-
tais culturais, e em que buscam alternativas para lhe dar e superar as dificuldades 
individuais e  de determinados déficits na escola, fazendo um acompanhamento 
devido e minucioso do ser em formação, isto é , do crescimento cognitivo e moral da 
criança, haja vista que a organização no controle de horários pelos pais, e da verifi-
cação das tarefas que vem para casa, o apoio psicológico e a participação regular em 
reuniões entre tantos outros fatores que auxiliarão no desenvolvimento de maneira 
mais abrangente também virão a somar. Segundo (PAROLIN, 2003, p. 99): 

[...] tanto a família quanto a escola desejam a mesma coisa: preparar as crian-
ças para o mundo, no entanto, a família tem suas particularidades que a di-
ferenciam da escola, e suas necessidades que a aproximam dessa instituição. 
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A escola tem sua metodologia e filosofia, no entanto, ela necessita da família 
para concretizar seu projeto educativo. (PAROLIN, 2003, p. 99)

Em corroboração a este pensamento, é válido ressaltar nesse processo que 
o apoio da família juntamente a escola são fundamentais, por meio de suas rela-
ções vinculares, troca de saberes e experiências, pois projetam o ser em desenvol-
vimento ou aprendente para um futuro racionalmente considerável. 

Em síntese, o processo de aprendizagem é ricamente complexo ao invés 
de ser complicado, principalmente por causa das diferenciações e circunstâncias 
diversas. E a relação familiar e escolar tornam-se elementos fundamentais para 
o processo educativo, e enquanto contributos tais contextos possuem o papel de 
ser desenvolvedores a sociabilidade, sendo válido nesse processo que os vínculos 
afetivos e a integridade física e cognitiva dos indivíduos ocorram satisfatoria-
mente. Idealmente falando, a família e a escola devem se envolver numa relação 
de reciprocidade mútua, em que consequentemente influenciem para a forma-
ção do sujeito e nesse contexto o tripé ensinante x aprendente x objeto de conhe-
cimento são primordiais a eficiência educativa e a eficácia simbólica repassada.

No entanto, com o descontrolado uso do celular, pais se distanciam de 
filhos, e filhos se isolam em seu mundo fechado, em que não amadurecem en-
quanto pessoas por falhas relacionais e ausências de exemplos plausíveis a se-
rem seguidos. Acerca disto, pode-se embasar com o pensamento de Paulo Freire 
(FREIRE, 1996, p.136), em que segundo este: “O fechamento ao mundo e aos 
outros se torna transgressão ao impulso natural da incompletude” 

Ao se analisar este panorama, é perceptível que paulatinamente a família 
vem se modificando ao longo da história, mas de maneira intensa na atualidade 
isto tem se acelerado significativamente, e na maioria das vezes sem que haja fil-
tros que diminuam ou evitem os impactos sofridos, apesar dela ser considerada um 
aparelho vincular que engloba aspectos afetivos no qual encontram-se inseridos e 
que se passam os procedimentos de humanização do ser. Outrossim, o vínculo 
enquanto aspecto de afetividade implica positivamente para um considerável de-
sempenho escolar do aprendente. Todavia, devido a determinadas circunstâncias 
contemporâneas, o ser em formação perde cognitivamente e socialmente:

Por falta de um contato mais próximo e afetuoso, surgem as condutas 
caóticas e desordenadas, que se reflete em casa e quase sempre, tam-
bém na escola em termo de indisciplina e de baixo rendimento escolar. 
(MALDONADO, 1997, p 11) 

É imprescindível, portanto verificar as amarras estruturais, e notar que a 
família nesse processo tem enquanto função decisória a de contribuir tanto para 
a educação formalizada quanto para a informal, aliás como instrumento pro-
pulsor de reflexão acerca dos entraves sociais, ela reúne em sua esfera aspectos 
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valorativos respaldados de maneira ética e humanitária intensificando vínculos 
solidários. Sem sombra de dúvidas, a atuação genealógica do núcleo familiar no 
construto educacional de seus legatários e/ou sucessores, isto é, seus respectivos 
filhos, proporcionará a estes seres em desenvolvimento (aprendentes) o respal-
do legal da figura referencial, pois nesta relação os pequenos verificarão que 
seus tutores e/ou corresponsáveis os estão acompanhando de maneira proximal 
acerca das imprevisibilidades e intercorrências da vida moderna, e auxiliarão no 
desempenho escolar, realizando analises e dando suporte pedagógico ao pergun-
tarem como foi a estadia na escola, como se procederam as aulas, se cumpriram 
as tarefas propostas, se estas estavam coerentes ou não, dentre vários outros su-
portes que venham a somar como estímulos e motivação, proporcionando uma 
melhor segurança por parte das crianças ao serem verificadas suas capacidades 
e habilidades, e isto implicará na exposição de uma performance consideravel-
mente satisfatória aos afazeres escolares.

A problemática em discussão 

A preponderância das regras da vida coletiva sobre a vontade individual 
leva estudiosos a indagar sobre a possibilidade de equilíbrio nas relações entre 
o indivíduo e a sociedade. Nesse processo também é válido destacar o papel da 
socialização em que este segundo Borsa (2007, p.01) destaca que: 

A socialização é um processo interativo, necessário para o desenvolvimen-
to, através do qual a criança satisfaz suas necessidades e assimila a cultura 
ao mesmo tempo que reciprocamente a sociedade se perpetua e se desen-
volve. Este processo inicia-se com o nascimento e, embora sujeito a mu-
danças, permanece ao longo de todo o ciclo Vital. No decorrer das últimas 
décadas, vem se observando uma mudança significativa no processo de 
socialização infantil, levando-se em conta fatores como o avanço da tecno-
logia nos meios de comunicação, o crescimento acentuado de informações 
disponíveis, as novas configurações familiares. (BORSA, 2007, p.01).

Ademais, é valido compreender o ensino ou simplesmente o ato de apren-
der fundamentalmente como uma relação dialógica para a compreensão das vi-
cissitudes. Na qual busca-se constituir uma plausibilidade argumentativa, em que 
são levados em consideração as apropriações da vida moderna, esta que parte não 
somente do conhecimento abstrato dos indivíduos como também do conhecimen-
to que é fundamentado por meio do ser em seus contextos social e histórico.

Aliás, é preciso além disso refletir acerca da incerteza temporal e da con-
temporaneidade provisória, como argumento a esta defesa Bauman (2011, p.25) 
nos aponta que: “Ainda é preciso aprender a arte de viver num mundo saturado 
de informações. E também a arte mais difícil e fascinante de preparar seres hu-
manos para essa vida”.
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Partindo deste entendimento, dá para se compreender que ao se verificar 
contextualmente pelo viés social-histórico, temos que: estes determinam à edu-
cação institucionalizada pela escola à apropriação da individualidade reflexiva 
como também da reflexão grupal no que concerne ao que é perpassado e ao que 
pode ser consolidado e/ou edificado. Portanto, a hipótese instituída na atualida-
de é a de estarmos cientes pelo conhecimento, além disso ao invés de só buscar 
descobrir uma veracidade de viés absoluto, é preciso entender toda uma rede 
complexa e trazer como esclarecimento uma dialógica do legítimo em que se 
encontram imbuídos aspectos de classificação, conflito e de reordenação e/ou 
preparo, assim como os aspectos de ambivalência essencial para ação conglome-
rada de decodificação e explicação do que é verdade. Acerca da ambivalência, 
Bauman (1999, p.10) nos remete que: 

A situação torna-se ambivalente quando os instrumentos linguísticos de 
estruturação se mostram inadequados; ou a situação não pertence a qual-
quer das classes linguisticamente discriminadas ou recai em várias classes 
ao mesmo tempo. (BAUMAN, 1999, P.10).

Tendo em vista esse dinamismo, tem-se de levar em conta os processos 
de mudanças de comportamento e atitudes tomadas devido a circunstâncias 
variadas, nas quais são experiências relevantemente construídas por meio de 
fatores cognitivos, emocionais, neurológicos (psicológicos), relacionais (sociais) 
e ambientais. Portanto, estes são essenciais a uma boa clarividência da análise, 
pois de acordo com Weiss (1992, p.22): “A interligação desses aspectos ajudará a 
construir uma visão gestáltica da pluricausalidade deste fenômeno, possibilitan-
do uma abordagem global do sujeito em suas múltiplas facetas”.

Sendo assim, o processo de aprender resulta da interação entre estruturas 
mentais e o meio ambiente de maneira apreensiva, e que para se compreender 
o contexto tem de se primeiramente entender a história de vida do aprendente e 
por esse motivo se faz necessário todo um apanhado geral que se inicia na anam-
nese e complementa-se nas atividades investigativas e avaliativa, e diagnósticas.  
Para tanto, é preciso uma análise psicopedagógica conexa a uma apreciação só-
cio antropológica em corroboração a uma análise gestáltica que contribuirão en-
quanto instrumentos de clarividência no processo de ressignificação da relação 
de ensino e aprendizagem em que se passa a entender o contexto por meio de 
uma visão holística da situação.  Diante deste panorama, algumas inquietações 
nos provocam problematicamente, das quais podemos destacar: As pessoas es-
tão desaprendendo a aprender?, O uso contínuo e descontrolado do celular pode 
ser considerado um Transtorno Obsessivo Compulsivo (T.O.C)?, Até que ponto 
interferências das novas tecnologias (celular- smartphones, computadores) tem 
impactado nas relações sociais?, O uso exacerbado das redes sociais (WhatsApp, 
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Instagram, Facebook, Twitter), tem contribuído para uma nova (re) configuração 
social? Estar conectado virtualmente nos distancia presencialmente? Ao tomar 
por base tais problemáticas é interessante destacar a questão da ausência com-
portamental (de diálogo, social e relacional) que mesmo estando presentes fi-
sicamente, os adultos, os jovens, e as crianças ficam ausentes relacionalmente, 
estando em um mundo paralelo a realidade na qual estão inseridos.

O impacto negativo no rendimento escolar pelo constante uso do celular 

o ser humano desde sua concepção, é condicionado por estímulos, sendo 
que é de fundamental importância considerar que há uma dualidade estrutural 
entre nossos pensamentos incluso no campo das ideias e nossas ações psicomoto-
ras em que ambas condicionam nossa estrutura óssea e/ou esqueleto a mover-se 
em atitudes físicas, no entanto, para que isso ocorra, é essencial um acionamento 
cerebral, e como é dado tal acionamento, pode nos diferenciar ou nos assemelhar 
no processo de aquisição da aprendizagem. Assim sendo, existem fatores que nos 
codificam internamente, fazendo-nos pertencentes a um mapeamento genético 
próprio, no qual somos únicos e semelhantes, porém de um universo de diferentes.

A prática recorrente no que diz respeito ao uso inadequado do celular, e 
que caso não haja o controle devido ou filtro necessário pode vir a tornasse in-
termitente, ou seja, um hábito incontrolável que pode desencadear problemas sé-
rios na saúde do indivíduo, se levarmos em consideração determinados hábitos 
que em sua formação física e mental, isto é, psicomotora (ergonômica, postural) 
e cognitiva (falhas, déficits e transtornos psíquicos) contribuirão em um estado 
deficitário, comprometendo deste modo diversos aspectos biopsicossociais.

Ao adentrar no campo educacional, é perceptível uma problemática da 
atualidade, sua compulsão e dependência afetará na organização de dados de 
aprendizagem, problemas cognitivos, comportamentais em sala de aula, dificul-
dade no diálogo, diminuição da concentração e percepção do que está mais pró-
ximo podendo corroborar ou estimular no desenvolvimento de transtornos de an-
siedade ou obsessivos compulsivos, como também comportamentos ou condutas 
antissociais e depressão. Ademais, as constantes informações e imagens podem 
gerar confusões mentais e problemas de memória que interferem na aprendizagem 
atrapalhando tanto o rendimento escolar quanto a própria relação social. 

Nesse contexto, surgem Problemas advindos do uso descontrolado das 
novas tecnologias: Há empobrecimento da escrita com o uso constante de abre-
viações, a argumentação torna-se insuficiente e a fala perde, ficando comprome-
tida pelo uso constante das redes sociais.

Para tanto, a tecnologia é um caminho de duas vias, os alunos da contem-
poraneidade são mais ágeis, curiosos, informados e dominam, isto é, tiram de letra 
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os seus respectivos usos por saberem manusear e pelas diversas estratégias e técni-
cas aplicadas que facilitam o contato constante com as novas tecnologias,  sendo 
assim o que na verdade surgiu para facilitar a aprendizagem e colaborar com o 
desenvolvimento não pode ser tida como vilã da história ou  como um aprisiona-
mento, mas como aliada, principalmente durante a fase de crescimento e desen-
volvimento, período no qual a maturação cerebral é constantemente estimulada. 

Na sociedade em que o novo é peça de luxo, de status e de reconhecimen-
to social, na qual o fato de simplesmente pertencer a um grupo, a uma classe e a 
um estilo coletivo, interfere no modo em como nos portamos frente a constantes 
mudanças, e aos outros. Neste contexto, essencializar o óbvio às vezes torna-se 
difícil demais aos olhos de um educador, portanto é primordial a doação e/ou 
entrega para com o outro, praticar a alteridade, entender o contexto que o cir-
cunda, analisando as diferenças assim como o que se tem como adverso da “rea-
lidade esperada”, para que não ocorram indevidas frustações de expectativas.

Considerações finais

Diante de todo o contexto que permeia as esferas sociais, assim como da 
importância de suas instituições, é válido destacar a necessidade de se refletir 
e pesquisar cada vez mais sobre a temática abordada, em que tais iniciativas 
possam vir a somar na formação continuada, na troca de saberes e experiências, 
bem como no constante aprimoramento dos conhecimentos abrangentes a área,  
na investigação no que diz respeito a prática, na análise da teoria e da relevância 
das necessidades sociais que se sentirão contempladas pelas temáticas variadas 
da contemporaneidade  em que o psicopedagogo passa a ser pesquisador.

Ademais, é válido considerar ser de fundamental importância a presença 
e o respeito mútuo da família, dos educadores e a contribuição de um psicope-
dagogo no processo de aprendizagem, pois enquanto instituições formadoras, 
desempenharão seus papeis contributivos e proporcionarão ao ser em desen-
volvimento a oportunidade de um viés educacional basilado em uma educação 
inclusiva, participativa, emancipadora, igualitária, justa e que possibilite a der-
rubada de barreiras e problemas existentes, fazendo com que a práxis pedagógi-
ca aconteça e que se possa mesclar teorias, práticas e estratégias de ensinagem 
eficientes que atuarão nas verificações das habilidades e estimularão as potencia-
lidades como instrumentos motivadores. 
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O USO DOS STORIES DO INSTAGRAM: 
UMA FERRAMENTA A SERVIÇO DO LETRAMENTO

Maria da Conceição Pereira Ramos Silva1

Maria de Fátima Oliveira Viana2

Delma Ferreira Barbosa da Silva3

Francisco José Pinheiro Xavier4

Introdução

O objetivo deste artigo é desenvolver junto aos estudantes a possibilidade 
de usar os stories do Instagram, como ferramenta a serviço do letramento, pois 
a internet pode se  apresentar como uma  importante ferramenta no processo de 
ensino e aprendizagem.

A internet traz muitos benefícios para a educação, tanto para os professores 
como para os alunos. Com ela é possível facilitar as pesquisas, sejam elas gru-
pais ou individuais, e o intercâmbio entre os professores e alunos, permitindo 
a troca de experiências entre eles. Podemos rapidamente tirar as dúvidas de 
nossos alunos, sugerir muitas fontes de pesquisas. Com todas estas vantagens 
será mais dinâmica a preparação das aulas (TAJRA, 2008, p.135).

A  tecnologia é parte dos avanços da humanidade e como tal pode e deve 
ser integrada ao ensino, inclusive como forma de integração:

O impacto da tecnologia da informação e comunicação está provocando 
mudanças graduais, porém, muitas vezes, radicais no trabalho, na educa-
ção e, de um modo geral, em nosso estilo de vida. A sociedade tem que 
utilizar, da melhor maneira, as tecnologias disponíveis (COSCARELLI e 
RIBEIRO, 2011, p. 20)

Ainda de acordo com Coscarellie Ribeiro (2011, p. 20) ):

1 Graduada em Pedagogia, Licenciatura Plena, pela  Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(UVA). Especialista em Psicopedagogia, pela Faculdade Escritor Osman da Costa Lins. 
E-mail: mariaconceicao77777@gmail.com.

2 Graduada em Pedagogia com habilitação em Administração e Gestão Escolar pela Uni-
versidade de Pernambuco (FESP-UPE).E-mai: fatimaoliveira109@gmail.com.

3 Graduada em Pedagogia, Licenciatura Plena, pela  Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(UVA). Especialista em Psicopedagogia e Gestão de Pessoas pela Faculdade Escritor Os-
man da Costa Lins. E-mail: delma.oficial.40@gmail.com.

4 Graduado em Geografia e especialista em Ensino de Geografia pela Universidade de Per-
nambuco (FESP-UPE). E-mail: francisco.passina@hotmail.com. 



Simone Helen DrumonD iScHkanian | alan ricarDo Duarte Pereira |  rebeca FreitaS ivanicSka

bruna beatriz Da rocHa (organizaDoreS)

98

Podemos usar o computador para ajudar os alunos a decorarem listas e 
listas de tabuada, regras, datas, dados, etc. Podemos usar o computador 
para apresentar de forma bonita e animada um monte de conteúdos que os 
alunos têm de saber. Se a concepção de aprendizagem for conteudista e ba-
seada na memorização, o computador atenderá muito bem. Programas de 
apresentação de slides (como o Power Point) podem transformar o compu-
tador em um lindo quadro de giz ou em quadro-negro, mas vai funcionar 
na sala de aula da mesma forma que as tão conhecidas lousas, que servem 
de suporte para o professor apresentar todo o saber. 

Rojo (2012), alerta para a necessidade de novas ferramentas “de áudio, 
vídeo, tratamento de imagem, edição e “diagramação”, além dos comumente 
usada na escrita manual e impressa. 

Novas práticas de produção e de análise crítica, são requeridas e apre-
sentam-se com desafio nas práticas escolares de leitura e escrita que “já eram 
restritas e insuficientes, mesmo para a era do impresso” (ROJO, 2012, p.21-22).

Será desenvolvida uma sequência didática que é o conjunto de atividades 
estabelecidas pelos professores para que os alunos possam adquirir conhecimentos 
e habilidades de acordo com Zabala (1998, p. 15):

A sequência didática como um conjunto de atividades ordenadas, estrutura-
das e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que têm 
um princípio e um fim conhecidos tanto pelo professor como pelos alunos. 

Assim também deve ser observado o desenvolvimento dos educandos no 
decorrer das atividades propostas e a contribuição que este recurso proporciona-
rá para os estudantes.

Desenvolvimento

Importante fundamentar nosso trabalho no que diz Sampaio e Leite 
(1999, p. 100):

O domínio contínuo e crescente das tecnologias que estão na escola e na 
sociedade, mediante o relacionamento crítico com elas. Esse domínio se 
traduz em uma percepção do papel das tecnologias que estão na escola e 
na sociedade, mediante o relacionamento crítico com elas. Esse domínio 
se traduz em uma percepção do papel das tecnologias na organização do 
mundo atual no que se refere aspectos locais e globais e na capacidade do 
professor em lidar com essas diversas tecnologias, interpretando sua lingua-
gem e criando novas formas de expressão, além de distinguir como, quando 
e porque são importantes e devem ser utilizados no processo educativo.

Pensando na contribuição tão significativa das novas ferramentas digi-
tais inclusive o aplicativo do instagram, decidimos cooperar com essa inclusão 
digital, entendendo que se faz necessário desenvolver em nós e nos estudantes, 
habilidades que levem a envolver, desfrutar e aprender com a era digital.
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Já dizia Sparado (2012, p. 16):

A internet é uma realidade que agora faz parte da vida diária de muita gen-
te. Falando em termos gerais, não se poderia mais simplesmente eliminar 
a internet e voltar a uma época “inocente”já que o próprio funcionamento 
do nosso mundo “primário”dos transportes às comunicações de qualquer 
tipo, se baseiam na existência deste mundo chamado virtual.

Este artigo demonstra na metodologia que nossos estudantes navegarão neste 
mundo virtual apreciando e participando desta novidade no processo de letramento.

Metodologia

A metodologia deve ser adequada para que se obtenha os resultados espe-
rados no processo de ensino e aprendizagem e de acordo com Oliveira (2001 e 
2005) a Sequência Didática (SD) tem como  os objetivos dar ao aluno mais au-
tonomia do processo de ensino e aprendizagem, pois é o executor da atividade, 
assim sendo  o professor deverá:

- Conduzir os discentes a uma reflexão e apreensão acerca do ensino pro-
posto na sequência didática;
- Almejar que estes conhecimentos adquiridos sejam levados à vida dos 
estudantes e não somente no momento da aula ou da avaliação;
- Organizar as intenções pedagógicas através de temas, objetivos, conteú-
doque atendam as necessidades do projeto didático, dos professores e dos 
alunos;
- Organizar as intenções pedagógicas de tal forma que garanta a transver-
salidade de seus conteúdos temas e objetivos;
- Preparar técnica e academicamente o professor, tornando-o capaz de fo-
mentar e propiciar a construção dos conhecimentos específicos com o gru-
po de alunos sob sua responsabilidade, posto que seja fundamental que se 
procure, através de pesquisas, ter conhecimentos prévios que ultrapassem 
o senso comum, o óbvio (OLIVEIRA, 2001, p. 74).

Assim a metodologia foi planejada com o intuito de utilizar o Instagram 
como uma metodologia ativa e uma ferramenta a serviço do letramento criou 
uma sequência didática com a turma do 1º ano.

Antes de iniciarmos realizamos uma roda de conversa a respeito da novida-
de e ao mesmo tempo, conscientizando estudantes e familiares sobre a importân-
cia e vantagens dessa ferramenta, juntamente à familiarização com o aplicativo.

Pedimos que os estudantes, junto aos pais, seguissem as orientações de: 
como baixar o aplicativo nos celulares - tendo em vista que – muitos não pos-
suíam o aplicativo. Passadas todas as informações necessárias, ajudamos aque-
les com dificuldades.

Dadas as informações prévias que consideramos importantes, apresenta-
mos a sequência a ser trabalhada nessa metodologia:
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Tema: Roda de leitura; utilizando a sacola viajante como recurso principal.
Turma: 1º ano – Fundamental I.

Conteúdos trabalhados: 

- Seleção/leitura de textos para necessidades e interesses;
- Leitura de textos da vida cotidiana;
- Funções sociodiscursivas, em textos da vida cotidiana.

Habilidades:

- (EF121P02PE) Buscar selecionar o ler, com a mediação do professor 
(leitura compartilhada), textos que circulam em meios impressos ou digitais, de 
acordo com as necessidades e interesses.

- (EF01LP16PE) Ler, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor, quadros, quadrinhos, parlendas, trava-línguas, dentre outros gêneros 
do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema/
assuntos do texto e relacionando sua forma de organização a sua finalidade.

- (EF12LP04PE) Ler, em colaboração com os colegas e com a ajuda do 
professor ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convi-
tes, escritas, instruções de montagem (digitais ou impressas), dentre ouros gêne-
ros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa, o tema/
assunto do texto e relacionando sua forma de organização, à sua finalidade.

Tempo da sequência didática: 3 dias.

Materiais necessários:

- Livros diversos;
- Textos de gêneros diversificados;
- Sacola viajante;
- Ficha de leitura.
Assim foram definidas as competências e habilidades conforme o crono-

grama abaixo:
AULA 1
Organização do tema: 

- Os estudantes serão organizados em fileiras, para fazer a visita a biblio-
teca da escola;

- Disponibilização de diversos livros para apreciação e leitura dos 
estudantes;

- Cada estudante escolherá um livro para acrescentar o acervo dos livros 



EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INCLUSÃO: 
VALOrIzAÇÃO DO ALUNO E TrAbALhO pEDAGóGICO

101

do cantinho da sala;
- Cada estudante levará para casa um livro que achou interessante e fazer 

o registro na ficha de leitura, marcar também o “emoji” que representa o que o 
estudante achou do livro;

- Postar as fotos no stories do Instagram e propor aos estudantes uma visita 
à biblioteca virtual infantil.
AULA 2

- Apresentação dos livros que levaram para casa e as fichas de leitura com 
as anotações dos livros;

- Disponibilizar diferentes “carinhas de emojis” em uma caixinha e pedir 
que cada estudante escolha o “emoji” que represente o que ele achou do livro;

- Um estudante levará a sacola viajante e escolherá outros colegas vizinhos 
para que no mesmo dia, ele repasse a sacola viajante para os demais colegas;

- Postar nos stories as fotos de todos os trabalhos realizados;
- Realizar uma enquete dos livros mais apreciados pelos estudantes, na 

roda de leitura.
AULA 3

- Apresentação do livro que os estudantes levaram para casa, na sacola 
viajante;

- Cada estudante escolherá um “emoji” que representa o que acharam do 
livro, e apresentar - também – a ficha de leitura que foi na sacola viajante junto 
ao livro;

- Repassar a sacola viajante para outros estudantes que são vizinhos, os 
mesmos escolherão um livro no cantinho da leitura e junto com a ficha de leitu-
ra, levar na sacola viajante para fazerem a leitura em casa;

- Produzir um mural virtual com fotos dos estudantes, enumerar cada foto 
do mural e continuar com a enquete, onde eles irão escolher o número da foto 
que representa o momento mais importante da sequência didática.

Avaliação: 

Ocorrerá no decorrer de cada aula proposta, a partir da observação em 
relação as atitudes do aluno-leitor e sua leitura, interpretação dos textos lidos.

Resultados:

O intuito que nos levou a desenvolver este artigo, também nos impulsio-
nou a conhecer a realidade das famílias, com relação ao aplicativo do Instagram 
e foi, juntamente no desenvolvimento da metodologia, que encontramos os re-
sultados conforme o gráfico a seguir:
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Fonte: Elaboração Própria. 

Ao decorrer de cada postagem, nos stories do Instagram, estimulando-os a 
participarem, percebemos que os mesmos desenvolveram habilidades e o prazer 
em participar de atividades no mundo virtual.

Conclusão

Notamos que o uso dos stories do Instagram contribuiu ricamente para 
com o avanço dos estudantes, tendo em vista a sequência didática que desenvol-
vemos utilizando essa ferramenta. 

As sequências didáticas visam o aperfeiçoamento das práticas de escrita 
e de produção oral e estão, principalmente, centrados na aquisição de procedi-
mentos e de práticas. 

Ao mesmo tempo em que constituem um lugar de interseção entre ativi-
dades de expressão e de estruturação, as sequências didáticas podem assumir a 
totalidade do trabalho para levar os alunos a um melhor domínio da língua e 
devem apoiar-se em certos conhecimentos, construídos em outros momentos 
(DOLZ, NOVERRAZ e SHNEUWLY, 2004, p. 114).

Realizando a relação dos conhecimentos construídos que cada estudante 
já traz com a proposta de leitura e cada passo da sequência, percebemos o avan-
ço dos alunos, entendendo que o uso dos stories chamou a atenção das crianças 
e famílias para novos horizontes da leitura.

Foi realmente envolvente, cada postagem e atividade realizada nos stories 
do Instagram. 

Indicamos sim esta nova proposta aos docentes e garantimos um conside-
rável desenvolvimento dos estudantes no processo de letramento.
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FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NO AMBIENTE 
ESCOLAR: COMO USAR ADEQUADAMENTE

Sandra Cristina de Melo1

Introdução

A tecnologia não é uma panaceia para a reforma de ensino, mas ela pode 
ser um catalisador significativo para a mudança e uma ferramenta para se comu-
nicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver pro-
blemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva dos alunos.

Promover a educação integral no aluno é o objetivo principal da educação 
básica, e o professor deve fazer com que essa aprendizagem aconteça. Mas, para 
isso o estímulo que ele usar deve ser forte, se for fraco a aprendizagem não se 
consolida. Para atingir esse objetivo, não basta ao professor dar uma boa aula, 
trabalhar bem os conteúdos, ele deve ter bem claro as concepções teóricas que 
fundamentam sua prática. Hoje, exige-se do professor uma postura diferente do 
tradicional visando possibilitar que o aluno ‘aprenda a aprender’ e consiga ter 
acesso a toda informação disponível em fontes de pesquisa as mais variadas, 
inclusive pela internet.

Para tanto, torna-se necessário que o aluno e o professor conheçam os 
recursos existentes e saibam lidar de maneira que possam agir interagir e como 
consequência, construir o conhecimento, através do bom uso das ferramentas 
tecnológicas no ambiente escolar e assim o aluno possa se apropriar e articular 
seus conhecimentos ampliando-os e produzindo sua própria história, tornan-
do sua aprendizagem significativa. Usar as ferramentas tecnológicas a favor da 
aprendizagem é um passo para que o aluno se aproprie dessa ferramenta ade-
quadamente e articule-as com seu aprendizado.

Nos fundamentos do currículo a educação integral deve estar direcionada 
para o acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno de todos os 
estudantes, com respeito às diferenças e enfrentamento á discriminação e ao 
preconceito (…) cuidar e educar são ao mesmo tempo princípios e atos que 
orientam e dão sentido aos processos de ensino e aprendizagem e de constru-
ção da pessoa humana em suas múltiplas dimensões.(BRASIL, 2017, p.18)

1 Graduada em Pedagogia e especialista em Coordenação Pedagógica brayanecristina-
mello640@gmail.com.
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A BNCC diz em sua competência de número 5(cinco) que o aluno deve 
ao longo da educação básica, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais 
de informação e comunicação de forma crítica, significativa ,reflexiva  e ética 
nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar 
e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exer-
cer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Ou seja, ela reconhece o 
papel fundamental da tecnologia e estabelece que o estudante deve dominar o 
universo digital, sendo capaz, portanto, de fazer um uso qualificado e ético das 
diversas ferramentas existentes e de compreender o pensamento computacional 
e os impactos da tecnologia na vida das pessoas.

Os professores devem qualificar o uso dessas ferramentas para que os alu-
nos possam tirar o melhor proveito desses recursos.

Segundo Moran, Masetto e Berhrens (2013) as unidades de ensino preci-
sam abrir-se para o mundo real e digital, os docentes precisam entender a pro-
posta de trabalho com essas novas mídias e perceber que há um dialogo crescen-
te entre os mundos físicos e digital.

O presente estudo se baseia em um referencial teórico, pesquisado através 
de livros, artigos, revistas especializadas em educação, em sites científicos na 
internet, e observações no dia -a- dia em sala relacionado a importância do uso 
das tecnologias nas salas do ensino fundamental I e II.

A escola da atualidade deve repensar e redesenhar sua prática pedagógica 
a BNCC em seu documento final deixa isso bem claro em seu texto quando diz 
em sua competência de número 5(cinco) que o aluno deve ao longo da educação 
básica, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e co-
municação de forma crítica, significativa ,reflexiva e ética nas diversas práticas 
sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar infor-
mações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e 
autoria na vida pessoal e coletiva. Ou seja, ela reconhece o papel fundamental 
da tecnologia e estabelece que o estudante deve dominar o universo digital, sen-
do capaz, portanto, de fazer um uso qualificado e ético das diversas ferramentas 
existentes e de compreender o pensamento computacional e os impactos da tec-
nologia na vida das pessoas.

Vemos diariamente transformações acontecendo, principalmente pelo 
avanço tecnológico, onde cada dia são criados novos produtos, feitas novas 
descobertas. Muitas pessoas lidam facilmente com essas mudanças, principal-
mente a nova geração, outros têm mais dificuldades nesse processo uns pelo 
fato de não terem acesso outros por não darem a importância necessária. De 
acordo com Cavalcante (2012), trabalhar com as tecnologias (novas ou não) de 
forma interativa nas salas de aula requer: a responsabilidades de aperfeiçoar as 
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compreensões de alunos sobre o mundo natural e cultural em que vivem. É in-
dispensável o desenvolvimento contínuo de alunos e professores, trabalhando 
adequadamente com as novas tecnologias, constata-se que a aprendizagem pode 
se dar com desenvolvimento emocional, racional, da imaginação, do intuitivo, 
das interações, a partir dos desafios, da exploração de possibilidades, de assumir 
responsabilidades, do criar e do refletir juntos. Desenvolvendo assim uma apren-
dizagem significativa e prazerosa.

Desenvolvimento

Na chamada Antigüidade Clássica (gregos e romanos) e no período me-
dieval também se desenvolvem formas de ação pedagógica em escolas, mos-
teiros, igrejas, universidades. A formação da teoria didática para investigar as 
ligações entre ensino e aprendizagem e suas leis, ocorre no século XVII, quando 
Amós Comenius [1592- 1670], um pastor protestante, escreve a primeira obra 
clássica sobre Didática, a “Didacta Magna”. Ele foi o primeiro educador a for-
mular a idéia de difusão dos conhecimentos a todos e criar princípios e regras 
do ensino. Apesar da grande novidade destas idéias, principalmente dando um 
impulso ao surgimento de uma teoria de ensino, Comenius não escapou de al-
gumas crenças usuais na época, sobre ensino. Embora partindo da observação e 
da experiência sensorial, mantinha- se o caráter transmissor do ensino.

Entretanto, Comenius desempenhou uma influência considerável, não 
somente porque empenhou-se em desenvolver métodos de instrução mais rá-
pidos e eficientes, mas também porque desejava que todas as pessoas pudes-
sem usufruir dos benefícios do conhecimento. Sabemos que, como diz Libâneo 
(1991) na história, as idéias principalmente quando são muito inovadoras para 
a época, demoram para terem efeito prático. Na época em que viveu Comênius 
e nos séculos seguintes, havia ainda predominância das práticas escolares da 
Idade Média, ou seja, ensino intelectualista, verbalista e dogmático, memoriza-
ção e repetição mecânica dos ensinamentos do professor. Não havia espaço para 
ideias próprias dos alunos, o ensino era separado da vida, mesmo porque ainda 
era grande o poder da religião na vida social. Já no século XVI, a grande ênfase 
que se dava ao verbalismo, foi criticada por Michel de Montaine.

Ele propunha uma educação baseada na experiência que levasse o educando 
a observar, comparar e refletir. Ainda no século XVII, surgiu nos meios educacio-
nais europeus, o movimento denominado realismo pedagógico, influenciado por 
uma corrente filosófica da época do empirismo, representada por Francis Bacon, 
que afirmava que o conhecimento provém da experiência e das percepções sensíveis.

Em 1654, Comenius escreveu Orbis Fictus (O mundo ilustrado ), com 
gravuras para tornar o ensino intuitivo e chegar por meio de impressões sensíveis 
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aos conhecimentos gerais, empregando o método intuitivo. Ele declarava que a 
memória e inteligência dos estudantes deveriam ser estimuladas pelas represen-
tações visuais. No século XVIII, Jean Jacques Rousseau [1712-1778] defendia a 
necessidade de partir de objetos sensíveis para chegar aos intelectuais! Pestalozzi 
que viveu de 1746 a 1827, propôs e utilizou um método de ensino, que fazia da 
percepção sensorial a base e o ponto de partida para construir o conheci-
mento, aproveitando a vivência de situações concretas, observações da natureza 
e a experiência de fatos e fenômenos. Foi o precursor dos métodos ativos. No 
século XIX, Frederick W. Froebel, estagiário de Pestalozzi, criou um Jardim 
de Infância onde usava uma série de materiais, que seriam manipulados pelas 
crianças num processo de auto- atividade e visavam ao desenvolvimento motor e 
sensorial. Nos primeiros anos do século XX, o movimento denominado Escola 
Nova, recomendava o uso de métodos ativos que apelavam para a atividade do 
educando e sugeria que o professor utilizasse todos os recursos a seu alcance, 
para tornar o ensino mais ligado à realidade e ativar os processos mentais da 
pessoa que aprende, estimulando o pensamento.

Designam todos os recursos usados no processo ensino- aprendizagem, 
com o propósito de tornar mais eficaz a transmissão da mensagem pelo 
professor e mais eficiente a aprendizagem pelo aluno. É um elo entre o que 
o professor fala e a realidade que deseja transmitir, ou seja, substituir do 
melhor modo possível a realidade” (MARTINS, 1985, p.202)

Maria Montessori criou uma série de jogos sensoriais para a pré-escola e 
um conjunto variado de materiais para concretizar as lições das séries do ensino 
elementar. Uma das primeiras tentativas de incorporar os recursos audiovisuais 
à didática dentro do contexto dos métodos ativos foi feito por Celestin Freinet. 
Ele sugeriu o uso do cinema, através de projeções de filmes acompanhados de 
discussões e debates, para ser usado como uma forma ativa de educação. A 
partir da época da Segunda Guerra Mundial, ocorreu a integração dos recursos 
audiovisuais ao ensino.

Desde o século XVII até os dias atuais o uso das tecnologias auxiliam o pro-
fessor no processo de educação através dos novos métodos de interação com o aluno.

O Ministério da Educação desde 2013 tem procurado instalar laboratórios 
de informática nas escolas públicas, bem como procurado incentivar os docentes 
a fazer uso das novas mídias digitais. Debates, encontros, seminários, congres-
sos, abordam os desafios de uma educação integrada às novas tendências edu-
cacionais com base na inovação do mundo digital. No entanto percebe-se que 
o problema que se evidencia não é por falta de instrumentos e/ou ferramentas 
tecnológicas que fornecem variedade e opções com recursos, mas da eficácia do 
professor e gestor para usar as novas mídias em seus planejamentos.
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Formar docentes de modo que estejam preparados para interagir com 
uma metodologia vinculada às mídias digitais, de modo que se torne um hábito 
a aplicação na unidade de ensino, além de propor que os alunos utilizem des-
tas possibilidades para assimilar os conteúdos e resolver questões problemas. O 
conhecimento da tecnologia digital faz parte do cotidiano das novas gerações, 
mas as escolas permanecem em um sistema arcaico, acompanhado de mídias 
tradicionais que já não atendem esta geração Touch Screen.

Compreender e realizar a educação, entendida como um direito indivi-
dual humano e coletivo implica considerar o seu poder de habilitar para o 
exercício de outros direitos, isto é, para potencializar o ser humano como 
cidadão pleno, de tal modo que este se torne apto para viver e conviver em 
determinado ambiente, em sua dimensão planetária. A educação é, pois, 
processo e prática que se concretizam nas relações sociais que transcen-
dem o espaço e o tempo escolares (BRASIL, 2013, p.12).

O grande desafio hoje dos gestores e coordenadores é fazer com que sua 
equipe seja capaz de gerir com habilidade de modo que ensine e consiga um 
bom resultado de aprendizagem com as novas tendências que priorizam os re-
cursos que a tecnologia digital pode oferecer. Carvalho (2012) faz referência ao 
conhecimento Tácito que é a capacidade de tomada de decisões, de atitudes e 
do conhecimento Explícito que trata à capacidade de produção de mídia. Neste 
contexto o conhecimento Tácito e Explícito provoca assuntos sobre o qual se 
discute as práticas no trabalho docente.

Para Moran, Masetto e Berhrens (2013) o uso computacional na escola é 
parte de um contexto de necessidades. A escola precisa reaprender e ser inova-
dora nos procedimentos e metodologia de ensino e aprendizagem. A Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) n. 91/93 dita a importân-
cia de fornecer meios para que o aluno progrida no trabalho e em estudos poste-
riores, da relevância dos conteúdos que envolvem o Ensino Básico na formação 
do indivíduo que será um futuro profissional para o mercado de trabalho.

Segundo Moran, Masetto e Berhrens (2013) as unidades de ensino precisam 
abrir-se para o mundo real e digital, os docentes precisam entender a proposta de 
trabalho com estas novas mídias e perceber que há um diálogo crescente entre os 
mundos físico e digital. A nova geração de alunos já não se concentra mais na linha 
tradicional de ensino do século XVIII em que o professor era mero transmissor de 
conteúdos e o aluno passivo diante de uma lousa e giz. Esta nova geração nativa 
digital quer discutir, pensar, elaborar ideias e solucionar situações problemas, é uma 
geração inteligente que desvenda o mundo através do acesso à internet.

Possui os meios para adquirir independente conhecimento de tudo que a 
interessa, pois pode viajar no mundo digital e desvendar os mistérios que exis-
tem além do ambiente físico da sala de aula. A escola nesse contexto, pode e 
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deve acompanhar o ritmo ditado pela sociedade, mas para isso o professor deve 
sair de sua zona de conforto e se adaptar ao novo, sem medo desse mundo tec-
nológico e digital, ele precisa inovar e estar presente na atualidade para alcançar 
melhor seus alunos no ensino e aprendizagem. 

Brito; Souza (2015) trata a crença que o indivíduo tem sobre sua capacidade 
de realizar uma determinada atividade e com base em Albert Bandura, psicólogo 
canadense, apresenta a ideia de autoeficácia a respeito de como estas crenças, 
podem fornecer reflexos positivos no desempenho e na motivação dos docentes.

Fernandes (2012) apresenta um modelo com base na teoria sócio cognitiva 
de Albert Bandura que o comportamento resulta da interação e que é possível o 
sujeito através de determinantes pessoais, influências do ambiente que atua, das 
circunstâncias que se encontra, deparar-se ou não com um bom desempenho. 
Comenta que em algumas circunstâncias as condições podem ser limitativas e que 
existem condutas onde os fatores cognitivos são determinantes e que há momen-
tos que as pessoa exerce influência no próprio comportamento. Se há incentivo 
na unidade de ensino, estimulação dos bons desempenhos, formação contínua da 
equipe, adequação e sustentabilidade do ambiente, ocorrerá estímulo na equipe e 
consequentemente irá gerar profissionais com maior autoeficácia, pois o ambiente 
influencia no ser pessoa e no seu comportamento e atuação profissional. É pos-
sível acreditar que as práticas pedagógicas somadas as determinantes pessoais e 
com aprendizado de tecnologia educacional poderá habilitar o professor no uso 
de novas mídias. Para Iaochite e Azzi (2012) os professores devem ter estímulos 
com experiências diretas, que seria observar modelos de esforço e persistência com 
características similares a sua prática pedagógica e vicária que seria uma forma de 
observar outros colegas que obtiveram sucesso e alto desempenho.

Estas fontes de auto eficácia motivam o comportamento que no constru-
to da auto eficácia de Bandura estes indivíduos tende a serem mais persistentes, 
motivados e com probabilidade de sucesso. Enquanto gestores, devemos propor 
experiências e vivências para que os professores possam se motivar e se espelhar 
em modelos bem sucedidos de práticas com as novas mídias na educação e possi-
bilidades de aulas com sucesso no uso de materiais didáticos digitais que podem 
ser armazenados em um Site Educacional, já que a maioria dos alunos fizeram 
um curso básico de informática dominando os comandos básicos da informática.

Conforme Libâneo (1991, p. 173):

Os professores precisam dominar, com segurança, esses meios auxiliares 
de ensino, conhecendo e aprendendo a utilizá-los. O momento didático 
mais adequado de utilizá-los vai depender do trabalho docente prático, no 
qual se adquirirá o efeito traquejo na manipulação do material didático. 
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Estratégias metodológicas para o uso positivo das ferramentas tecnológicas

Na atualidade, a internet permite a possibilidade não só de buscar infor-
mações como também auxiliar o professor no processo de educação, utilizando 
novos métodos de interação com o aluno, como participação em chats, fóruns, 
criação de slides, aplicativos, criação de vídeos, redes sociais, avaliação on-line, 
sala de aula invertida e gamificação.

A mais nova novidade é a gamificação e sala de aula invertida. Gamificação, é 
um sistema utilizado para resolução de problemas através da elevação e manutenção 
dos níveis de engajamento por meio de estímulos á motivação íntriseca no índividuo. 
Utiliza cenários lúdicos para simulação e exploração de fenômenos com objetivos  ex-
trínsecos, apoiados em elementos utilizados e criados em jogos (Busarello 2016,p.18). 
Sua utilização segundo Capimgotto, McEwen e Demmans (2013), contribui para a 
criação de um ambiente ímpar de aprendizagem, com eficácia na retenção da aten-
ção do aluno, pelo fato do mesmo despertar emoções positivas.

Na visão de Simões, Redondo e Vilas (2013), a gamificação possui um 
grande potencial para tornar o processo de aprendizagem mais atraente e moti-
vador, em virtude de deixá-lo divertido e agradável para o aluno, aumentando, 
dessa forma, o nível de compromisso do indivíduo. Sua utilização contribui para 
a criação de um ambiente diferenciado de aprendizagem, levando à retenção da 
atenção do aluno (CAMPIGOTTO;MCEWEN;DEMMANS, 2013).  E isso só 
acontece pelo fato da gamificação partir de cinco tópicos estruturais:

•	 Aprendizagem: sair da rotina, incentivar o comportamento, adaptação 
do conteúdo, aguçar a curiosidade.

•	 Narrativa: viver a história, domínio da história e dos elementos intera-
tivos, histórias são engajadoras e mídias para a movimentação.

•	 Motivação e engajamento: intrínseca (desafios, fantasia, curiosidade) e 
extrínseca (interesse, satisfação, envolvimento, confiança).

•	 Pensar como jogos: fantasia, meta, regras, estímulos sensoriais, feedba-
ck,desafios, participação, mistérios, controle.

•	 Mecânica de jogos: mecânica (orienta as ações), dinâmica (interação 
com a mecânica), estética (emoções na interação).

Pelo fato dos jogos serem capazes de promover contextos lúdicos e fic-
cionais na forma de narrativas, imagens e sons, eles favorecem o processo de 
aprendizagem e quando usamos esse contexto com a intenção de promover a 
motivação e estimular o comportamento adquirido pelo aluno em um jogo, esta-
remos “DESPERTANDO” emoções no aluno que provocarão a aprendizagem. 
A sala de aula invertida, outra novidade, é uma estratégia que visa mudar os 
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paradigmas do ensino presencial, alterando sua lógica de organização tradicio-
nal. O principal objetivo dessa abordagem, é que o aluno tenha prévio acesso ao 
material da disciplina- impresso ou on-line- e possa discutir o conteúdo com o 
professor e os demais colegas. Nessa perspectiva, a sala de aula se transforma 
em um espaço dinâmico e interativo, permitindo a realização de atividades em 
grupos, estimulando debates e discussões, e enriquecendo o aprendizado do es-
tudante a partir de diversos pontos de vista.

Essa nova estratégia, dá lugar à troca de visões, em que o docente assume 
o papel de condutor do ensino, tirando dúvidas, aprofundando o tema e esti-
mulando o debate, de forma a proporcionar ao estudante um aprendizado mais 
amplo e completo. Mas, para isso o aluno deverá estudar o conteúdo em seu 
tempo fora da sala de aula, para que assim possa acompanhar as discussões e 
obter um bom rendimento, sem falar que essa estratégia proporciona uma maior 
compreensão do conteúdo devido às várias interações.

Mas, inverter a sala de aula requer grande esforço docente, pelo fato do 
mesmo ter que preparar seu material (conteúdo) a ser disponibilizado aos alunos 
antes das aulas como das dinâmicas e exercícios a serem utilizados em classe.

Considerações finais

A partir do exposto, conclui-se que é muito importante para o processo de 
ensino e aprendizagem que o professor, assim como conhece as teorias de apren-
dizagem, também deva conhecer os recursos disponíveis que podem ser aplicados 
em várias metodologias de ensino. Acredito que o processo de ensinagem só fun-
ciona quando a aula se torna divertida, quando buscamos as melhores formas e 
métodos para construir conhecimentos. Enfim, a educação precisa acompanhar 
o processo de transformação da sociedade atual, os jovens em sua maioria nati-
vos digitais, onde o seu ambiente ou universo em que vive, respira tecnologia, e 
nós, emigrantes tecnológicos, querendo resultados diferentes usando os mesmos 
métodos os quais fomos ensinados. A tecnologia só se tornará nossa aliada se 
soubermos fazer com que os alunos façam bom uso dela dentro e fora da sala de 
aula. As novas tendências pedagógicas estão ai pra nos ajudar a se aproximar de 
nossos alunos, a melhorar o aprendizado e a atualizar os processos pedagógicos. 

Devemos nos adaptar aos novos desafios do ensino do século XXI, ten-
tando despertar no aluno o gosto de aprender, criando um ambiente que esti-
mule a criatividade e a inovação, a troca de conhecimento e experiência, assim 
como leva- los ao mundo da reflexão.

Tais princípios estão presentes na concepção da Brasil (2017), que reitera 
a utilização das novas tecnologias da informação e comunicação para ensinar e 
aprender de uma forma mais dinâmica.
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O professor deve procurar se capacitar para enfrentar os novos desafios 
que a sociedade atual traz. Mas, se inserir de forma crítica. As tecnologias cita-
dos no corpo do trabalho, geraram transformações na maneira de se comunicar 
ao longo do tempo. Hoje até as pessoas menos favorecidas entram em contato 
com as ferramentas digitais. Então, a escola precisa cumprir sua responsabi-
lidade social, fazendo com que seus profissionais, muitas vezes, “emigrantes 
digitais” em sua maioria, participem de formação continuada, tornando-os ca-
pazes de captar, entender e utilizar na educação as novas linguagens do meio de 
comunicação eletrônica assim como, das tecnologias, que cada vez mais fazem 
parte do universo de todos. Pois assim estaremos contribuindo para o desenvol-
vimento dos educandos que atendemos nas instituições nas quais trabalhamos.
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A TECNOLOGIA ASSISTIVA DIRECIONADA À 
INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS OU 

DEFICIENTES AUDITIVOS

Tatiana Frazão Silva1

1. Introdução

Nos dias atuais, termos como: “deficiência”, “necessidades especiais”, 
“inclusão” e “educação inclusiva” têm sido discutidos não só dentro das 
instituições de ensino, mas também nos mais diversos órgãos governamentais 
e não-governamentais, devido a importância que esse assunto possui principal-
mente para aqueles que dependem do ensino inclusivo. E como se sabe que os 
direitos humanos não são contemplados em sua totalidade, educadores, estu-
dantes e cidadãos em geral precisam se concentrar em compreender a educação 
inclusiva e suas particularidades em sua totalidade.

O público alvo da educação especial, que se refere aos educandos com 
deficiência (deficiência auditiva, surdez, deficiência visual, cegos, deficiência fí-
sica, deficiência intelectual) transtornos globais do desenvolvimento (Autismo; 
Síndrome de Rett; Transtorno de Asperger; Transtorno Desintegrativo da 
Infância) e altas habilidades ou superdotação, possuem totais condições de 
aprendizagem desde que o meio social em que eles se encontram propicie práti-
cas e recursos que proporcionem para os mesmos os conhecimentos científicos 
construídos historicamente pela humanidade.

Nesta perspectiva, verifica-se a relevância das tecnologias para a educa-
ção, especificamente às Tecnologias Assistivas (TA) que segundo Galvão Filho 
(2012, p. 79) se referem a “qualquer ferramenta, adaptação, dispositivo, equipa-
mento ou sistema que favoreça a autonomia, atividade e participação da pes-
soa com deficiência [...]”; e dos dispositivos tecnológico que podem auxiliar no 
processo de ensinar e de aprender, porque foram criados com fins pedagógicos, 
sendo chamados de educativos, enquanto há outros que não surgiram com esta 
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finalidade de promover o aprendizado, mas que podem também ser utilizados 
para este fim, sendo chamados de educacionais.

2. As tecnologias assistivas na inclusão de alunos surdos ou deficientes 
auditivos 

Santos et. al. (2010) declara que a inclusão de pessoas com necessidades 
especiais é discutida em todos os âmbitos da sociedade, porém é indispensável 
que se estude sobre a inclusão nas escolas, visto que incluir é um processo que 
apenas começou na sociedade e que a educação contribui para a formação dos 
princípios morais e sociais dos indivíduos. E como há uma busca constante para 
que todas as escolas sejam inclusivas, Plaisance (2004) informa que é essencial 
entender que o papel da escola inclusiva é garantir que todos os alunos sejam 
bem-vindos – independentemente de gênero, etnia, origem socioeconômica ou 
necessidade educacional. 

Segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), os alunos com Necessidades Educacionais 
Especiais (NEE), são os que possuem Transtorno Global do Desenvolvimento, 
Altas Habilidades/Superdotação e/ou Deficiência. Esses alunos têm garantido 
por essa e outras políticas de educação escolar brasileiras o acesso à educação re-
gular ou especializada, bem como o direito de exercer sua cidadania, pois aos mes-
mos é assegurado, na escola inclusiva, o contato efetivo com profissionais como 
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, pedagogos, e psicólogos, capazes de 
avaliar as habilidades de cada criança e informar sobre quaisquer modificações e 
apoio que ela possa precisar. Com base nessas avaliações, os alunos com NEE são 
integrados às aulas de tal maneira que todos se sintam incluídos e compreendidos.

Dessa forma, entende-se que para uma escola se tornar efetivamente inclu-
siva, é preciso que a infraestrutura da mesma seja adequada e compatível com as 
necessidades dos alunos com NEE que atende. Além disso, os professores preci-
sam ter capacitação para atender esses alunos de forma satisfatória; e ainda pre-
cisam conversar com especialistas e estudar as avaliações anteriores dos alunos, 
dentro e fora da sala de aula, incluindo informações de educadores anteriores 
sobre os hábitos de aprendizado e velocidade do aluno (para que eles saibam se 
oferecem práticas extras ou tarefas modificadas) e observações dos especialistas 
sobre as necessidades de aprendizado da criança (RODRIGUES, 2009). 

Plaisance (2004) cita que o educador, independente de ter ou não alunos 
com NEE, deve construir um perfil para cada aluno, incluindo informações sobre 
sexo, idade, conhecimento de idioma e o que motiva o aluno. Ele deve conversar 
com cada aluno sobre seus interesses e observá-lo durante o tempo livre, pois isso 
o ajuda a adaptar o ensino de acordo com as necessidades de cada criança e a 



Simone Helen DrumonD iScHkanian | alan ricarDo Duarte Pereira |  rebeca FreitaS ivanicSka

bruna beatriz Da rocHa (organizaDoreS)

116

escrever que tipo de modificações e avaliações usar em seu plano de aula semanal. 
A diferença quando se tem um aluno com NEE em sala de aula é que esse proces-
so pode ser um pouco mais complexo, já que o professor precisa fornecer um “su-
porte extra” quando os alunos possuem diferentes necessidades de aprendizagem.

Com base nessas informações, nota-se que educação pode fortalecer a 
preservação cultural e permitir a vivência de uma sociedade realmente inclusiva 
porque, segundo Rodrigues (2009), a mesma acontece em um espaço organiza-
do, com rotina, atividades lógicas/lúdicas, regras e de forma harmônica, satisfa-
tória, prática e instrumentalizada, com propostas de ensino adequadas à idade 
da criança, independente dela ter NEE ou não. Contudo, para que isso ocorra, o 
educador deve desenvolver projetos que minimizem problemas como: a dificul-
dade de comunicação e a falta de interação e de concentração.

Quando o processo inclusivo envolve a inclusão de alunos surdos ou com 
deficiência auditiva na escola regular, os desafios para a instituição de ensino e 
para o educador são ainda mais intensos, pois apesar de Garcia (1999) apontar 
que o campo da educação surda teve grandes avanços nos últimos anos, as tra-
jetórias da educação comum e da educação dos surdos, no Brasil, apresentam 
caminhos que se cruzam e que se distanciam. A proximidade entre ambas se 
deve, principalmente, aos contextos políticos e sociais em que suas histórias se 
desenrolam. Já o distanciamento se deve, especialmente, às diferentes finalida-
des de seus trabalhos, pois enquanto a educação comum seguia com o objetivo 
de instruir, a educação de surdos objetivava a aquisição da oralidade.

Enquanto a escola comum foi encarada como local para obtenção de um 
tipo de saber acumulado historicamente, sendo este conhecimento de extrema 
importância para a inserção do indivíduo na sociedade moderna, Cavalcanti 
(1999) aborda que a escola para os surdos não foi vista da mesma maneira nem 
foi criada com fim semelhante. Todavia, a Língua de Sinais levou a novas propos-
tas para a educação de surdos, com destaque para o surgimento do Bilinguismo; 
que é uma proposta de ensino que preconiza o acesso a duas línguas no contexto 
escolar, considerando a Língua de Sinais como a língua natural dos surdos e 
partindo desse pressuposto para o ensino da linguagem escrita. 

Desse modo, percebe-se que,

No Brasil, não se pode ignorar os contextos bilíngues de minorias, uma vez 
que no mapa do país pode-se localizar em uma pincelada não exaustiva: i. 
comunidades indígenas em quase todo o território, principalmente, na re-
gião norte e centro-oeste; ii. comunidades imigrantes (alemãs, italianas, ja-
ponesas, polonesas, ucranianas, etc.) na região Sudeste e Sul, que mantém 
ou não sua língua de origem; iii. comunidades de brasileiros descendentes 
de imigrantes e de brasileiros não-descendentes de imigrantes em regiões 
de fronteira, em sua grande maioria, com países hispano-falantes. Além 
dessa classificação geográfica, quando se focalizam os contextos bilíngues 
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não se pode esquecer das comunidades de surdos [...] espalhadas pelo país 
(CAVALCANTI, 1999, p. 388).

Isso significa que, apesar de compreender a importância de disseminar o 
conhecimento e proporcionar a educação aos alunos com perda de audição, os 
estudantes surdos não são simplesmente estudantes que não conseguem ouvir; 
eles são estudantes com necessidades acadêmicas específicas, que têm forças 
diferentes do que seus colegas que possuem audição intacta. Para Garcia (1999) 
ser surdo não envolve apenas a perda de audição, mas inclui a limitação de sua 
capacidade de adquirir linguagem e fala de forma natural e espontânea. Esse é 
o motivo dos estudos demonstrarem que os estudantes surdos geralmente têm 
menos confiança e ideias positivas sobre si mesmos do que os estudantes que 
escutam perfeitamente. Assim, o atraso no desenvolvimento da linguagem expe-
rimentado pela maioria das crianças com perda auditiva resulta em oportunida-
des limitadas para uma educação efetiva.

Tendo isso em mente, Gesser (2006) alega que existem três caminhos prin-
cipais para o ensino de estudantes surdos, sendo eles: uma escola especializa-
da para surdos e com deficiência auditiva; uma escola comum onde estudantes 
surdos frequentam a escola com outras crianças que escutam normalmente da 
mesma comunidade, mas a educação pode ou não apoiar suas necessidades au-
ditivas específicas; e as escolas inclusivas, que referem-se à ideia de que todos os 
alunos têm direito a uma educação adequada em um ambiente que lhes propor-
cionará a melhor oportunidade de aprender e socializar com seus pares.

Esta última é a abordagem mais amplamente recomendada, pois a edu-
cação inclusiva, segundo Quadros (1999) encoraja os alunos surdos e com de-
ficiência auditiva a participar de comunidades, culturas e atividades extra cur-
riculares. A inclusão considera como um aluno se encaixa na comunidade de 
aprendizagem escolar sendo incluído nas aulas regulares desde o início, propor-
cionando a todos os alunos a mesma oportunidade de aprender.

Como a educação é uma ferramenta poderosa para ajudar estudantes sur-
dos e alunos com a audição reduzida, para que haja a quebra de barreiras institu-
cionais e a autoconfiança seja construída com eficiência, o ensino de estudantes 
surdos na escola perpassa por diversos desafios e dificuldades. Isso pode ser 
devido à ausência de interação e comunicação efetiva entre estudantes surdos e 
seus pares, ou em alguns casos entre crianças surdas e seus pais ouvintes.

Complicando ainda mais a situação, sabe-se que para que os educadores 
do ensino regular consigam proporcionar uma educação de qualidade para os 
alunos surdos, eles precisam ter treinamento e adquirir conhecimento para tal. 
Apesar de haver aqueles professores que acreditam que seus alunos surdos são 
capazes de ler os lábios – o que pode ser verdade – Garcia (1999) retrata que é 
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essencial ter em mente que apenas 30-40% dos termos falados é distinguível nos 
lábios. Com isso, compreende-se que

O ensino da língua portuguesa para surdos sempre foi baseado no pro-
cesso de alfabetização de crianças ouvintes. Os resultados desse tipo de 
ensino, indiscutivelmente, são considerados um fracasso: constata-se que 
a criança surda não atinge o domínio da língua portuguesa, a língua “ensi-
nada” oralmente e graficamente durante todo o período em que a criança 
fica dentro da escola. (...) A língua portuguesa é a L1 de crianças ouvintes 
brasileiras e, necessariamente, deverá ser ensinada de forma diferente para 
crianças surdas que a adquirirão como L2. Além do fato de a língua portu-
guesa não ser a L1 do surdo, há a questão da diferença na modalidade das 
línguas (QUADROS, 1997, p. 111).

Outro problema é que, ao ensinar os alunos, os professores devem enfren-
tar consistentemente seus alunos surdos, nunca falar quando distribuir papéis, 
pausar antes de dirigir-se a um novo assunto e dar o tempo aplicável para proces-
sar a informação do assunto anterior caso tenha alguma dúvida. E como cada 
criança aprende de forma diferente, Santos et. al (2010) denotam que mesmo 
que os professores tenham instruções sobre como ajudar melhor um de seus 
alunos surdos, pode ser completamente diferente para o próximo, resultando em 
uma lacuna acadêmica.

Nesse sentido, Garcia (1999) descreve que alunos surdos e com deficiên-
cia auditiva exigem uma sala de aula modificada, que deve incorporar acústica 
bem projetada (para produção de som máxima), pequeno ruído distrativo e ilu-
minação adequada para imagens. Cada aluno deve ter uma visão clara de todos 
os recursos visuais, bem como do instrutor. Além disso, estudantes surdos, que 
cresceram com linguagem gestual, devem ter uma linguagem gestual incluída 
em sua vida educacional diária.

E como a humanidade, atualmente, tem a mídia como a principal fonte de 
comunicação, entende-se que o processo inclusivo do aluno surdo ou deficiente 
auditivo deve levar em consideração o fato de que as pessoas vivem em uma “so-
ciedade em rede”, apresentada por Castells (2015, p. 70) como “uma sociedade 
[...] cuja estrutura social é construída em torno de redes ativadas por tecnologias 
de comunicação e de informação processadas digitalmente e baseadas na mi-
croeletrônica”. Com base nisso, entende-se que as instituições de ensino, bem 
como o processo inclusivo são totalmente dependentes dos avanços tecnológicos 
e da formação dessas redes, já que os sites de redes sociais (SRS) produzem um 
tipo diferente de sociabilidade, quando não envolvem apenas as questões de

[...] amizade ou comunicação interpessoal. As pessoas fazem coisas jun-
tas, compartilham e agem, exatamente como na sociedade, embora na 
sociedade a dimensão pessoal sempre esteja presente. Os SRS são espa-
ços de convivência que conectam todas as dimensões das experiências 
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das pessoas. Eles transformam a cultura porque as pessoas compartilham 
tendo custo emocional baixo e, portanto, economizam energia e esforços. 
Elas transcendem tempo e espaço, porém produzem conteúdos, estabele-
cem vínculos e conectam práticas. (CASTELLS, 2015, p. 40).

Contudo, Pischetola (2016) alerta para os riscos das novas tecnologias, 
isto é, para o fato de que os avanços tecnológicos podem tanto influenciar nas 
dinâmicas sociais, ajudando a diminuir a “brecha” entre setores da sociedade, 
quanto aumentar a desigualdade entre os setores menos e mais favorecidos da 
sociedade, prejudicando, inclusive, os alunos de baixa renda que dependem do 
processo de inclusão.

Para que a parte negativa não se efetive, Pischetola (2016, p. 125) men-
ciona que o educador, bem como os demais agentes envolvidos no processo de 
inclusão devem ser capazes de ver a tecnologia de uma forma diferente, antes 
mesmo de utilizá-la sendo capazes de “[...] ativar reflexões pedagógicas e abrir 
novos horizontes culturais que incluem a predisposição à mudança das práticas 
pedagógicas e a reflexão sobre o ensino-aprendizagem centrado no aluno”. Isso 
significa que todos os alunos, inclusive os que apresentam NEE, devem ser in-
cluídos digitalmente também, a fim de que eles sejam capazes de aprender em 
redes de colaboração e desenvolver sua autonomia.

3. Tecnologia assistiva, uma grande aliada na prática inclusiva

Segundo Bibiano (2011), existem inúmeros instrumentos físicos e digitais 
que podem auxiliar no ensino dos alunos com NEE. Desde um lápis adaptado 
até um software, tudo é tecnologia, sendo um desafio descobrir o que existe ou 
pode ser criado para beneficiar cada criança; e conseguir verba para que o mate-
rial adaptado seja comprado e colocado à disposição do aluno, principalmente 
nas escolas públicas. No caso específico dos alunos surdos ou deficientes audi-
tivos, os equipamentos e materiais essenciais para um ensino de qualidade são: 
quadros interativos, VRI, salas de bate-papo, luzes estroboscópicas, tecnologia 
de caneta digital, legendas fechadas em todos os filmes e vídeos, sistemas infra-
vermelhos - compatível com aparelhos auditivos, tomada de notas assistida por 
computador, vídeos ASL para testes materiais, sistemas de alerta, como sistemas 
de vibração e alarmes e intérpretes na sala de aula.

Todos esses equipamentos e materiais, na visão de Galvão Filho (2012, 
p.69) são incluídos na chamada Tecnologia Assistiva (TA), que é “uma manei-
ra concreta de neutralizar as barreiras causadas pela deficiência e inserir esse 
indivíduo nos ambientes ricos para a aprendizagem e desenvolvimento, propor-
cionados pela cultura”. Para Bersch e Schirmer (2005, p. 02), a TA “[...] deve 
ser entendida como um auxílio que promoverá a ampliação de uma habilidade 
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funcional deficitária ou possibilitará a realização da função desejada e que se 
encontra impedida por circunstância de deficiência”. 

Como a TA é uma área de conhecimento que envolve não só produtos, 
mas também, metodologias, estratégias e serviços; ao atribuir a característica 
interdisciplinar, a mesma deixa de ser atribuição exclusiva do âmbito da saúde, 
e passa a ser permeada por diferentes áreas do conhecimento, estando relacio-
nada com os processos que favorecem, compensam, potencializam ou auxiliam, 
também na escola, as habilidades ou funções pessoais comprometidas pela de-
ficiência, geralmente relacionadas às funções motoras, funções visuais, funções 
auditivas e/ou funções comunicativas (GALVÃO FILHO, 2012). 

Bersch e Schirmer (2005) relatam que a TA se organiza em modalidades 
ou especialidades e essa forma de classificação varia conforme diferentes autores 
ou instituições que trabalham com a TA. A organização por modalidades contri-
bui para o desenvolvimento de pesquisas, recursos, especializações profissionais 
e organização de serviços, uma vez que essas modalidades incluem: auxílios para 
a vida diária e vida prática; Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA); re-
cursos de acessibilidade ao computador; Adequação Postural (posicionamento 
para função); auxílios de mobilidade; sistemas de controle de ambiente; projetos 
arquitetônicos para acessibilidade; recursos para surdos ou pessoas com déficits 
auditivos; dentre outros.

Na opinião de Gesser (2006) os profissionais de TA devem não só ter to-
tal conhecimento das modalidades mencionadas, mas também estar preparados 
para realizar algumas das ações a seguir, quando tiver um ou mais alunos surdos 
ou com deficiência auditiva:

1. Discussões de classe: Se possível, a melhor maneira de lidar com as 
discussões de classe é ter todos sentados em círculo. Isso ajuda com a leitura dos 
lábios e dá a melhor chance do estudante incluído entender seus colegas de clas-
se e o educador. Mesmo assim, há momentos em que é difícil seguir a conversa, 
por isso, é preciso lembrar que estudantes com deficiência auditiva ou surdez 
muitas vezes não participam da conversa não porque não querem, mas porque 
não podem acompanhar a conversa.

2. Explicação dos conteúdos: Pode ser útil o professor ficar de pé onde o 
aluno pode vê-lo claramente, tendo em mente que pode ser frustrante para um 
aluno com deficiência auditiva se o professor ficar atrás ou mesmo do lado dele 
e continuar falando.

3. Filmes e Vídeos: Em aulas diferenciadas, é essencial que sejam usadas le-
gendas. Quando isso não for possível, o ideal é fornecer uma transcrição impressa 
do vídeo, ter um tradutor para a língua de sinais ou permitir que o aluno trabalhe 
com um estudante que consiga auxiliá-lo de maneira satisfatória, se houver.
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4. Comunicação: Embora esta parte seja geralmente a responsabilidade 
do aluno de iniciar, o mesmo pode precisar de alguma solicitação de seus pro-
fessores. Se um aluno com deficiência auditiva não parece estar indo bem ou 
está desinteressado na aula, o profissional deve falar com ele, vendo quais os 
problemas para que possam tentar resolver juntos.

5. Conhecimentos específicos: É de fundamental importância que o edu-
cador saiba ou, no mínimo, tenha alguma noção de Língua Brasileira de Sinais, 
mas isso só será possível no ensino público se o governo fornecer à seus educa-
dores um curso de língua de sinais ou se os cursos de licenciatura passarem a 
incluir o aprendizado de Libras em sua grade curricular, de forma efetiva e com 
carga horária que corresponda a aprendizagem.

Com base em tudo isso, nota-se que existem algumas etapas fáceis, bem 
como tecnologias acessíveis para garantir que a sala de aula regular seja adequa-
da para estudantes com deficiência auditiva, como eliminar o ruído adicional, 
pois ajuda os alunos com deficiências auditivas a se concentrarem nas aulas e 
nas atribuições da aula, já que os aparelhos auditivos ampliam todos os sons; e 
uso de tapetes de área, cortinas pesadas e bolas de tênis no fundo da cadeira, que 
tornam possível eliminar uma grande quantidade de ruído estranho.

E nas etapas e tecnologias difíceis envolvem: aparelhos auditivos mais 
sofisticados e o treinamento dos educadores, por tratar-se de um curso que exi-
ge não apenas a disponibilidade dos educadores, mas também dinheiro e tem-
po. Assim, a inclusão de Libras na grade curricular seria uma ação muito mais 
barata (pois engloba a contratação de um professor universitário de Libras) e 
bastante efetiva, eque os formandos para professores iniciarião na profissão pre-
parados para promover a inclusão de alunos surdos ou com deficiência auditiva 
no ensino regular, inclusive em instituições públicas.

De modo geral, Daniela Rodrigues Mariano (apud BIBIANO, 2012), pro-
fessora de AEE da EBM Intendente Aricomedes da Silva, em Florianópolis, 
diz que a Tecnologia Assistiva pode ser uma grande parceira no processo de 
inclusão, porém, como nem sempre o acesso a tecnologias (principalmente di-
gitais) está garantido nas instituições de ensino públicas, a alternativa pode ser 
utilizar outros tipos de matérias, como pranchas de comunicação feitas com de-
senhos ou fotos; ou conversar com o responsável pelo Atendimento Educacional 
Especializado, a fim de que ele possa auxiliar na descoberta de novos recursos, 
que possam ser testados no contraturnos e, depois de comprovada sua eficácia, 
demonstrados para o professor em sala de aula.

Galvão Filho (2012) alerta, ainda, para o fato de existirem muitas barrei-
ras que prejudicam o desenvolvimento da TA, seja pela falta de conhecimento, 
seja pela falta de recursos tecnológicos no que diz respeito à legislação ou na 
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própria sociedade, através de sua organização de forma a ignorar as diferentes 
demandas que permeiam a sua população. Desse modo, nota-se que “a busca 
por essas tecnologias é um trabalho individualizado, que se baseia no cotidia-
no do aluno e no que demanda ao longo do tempo em que está na escola” 
(BERSCH, apud BIBIANO, 2012), por isso, encontros periódicos devem ser rea-
lizados, nos quais o educador deverá explicar em que se baseiam as adaptações 
nos conteúdos e nos materiais, feitos para atender às necessidades da criança 
surda ou deficiente auditiva.

4. Conclusão

É possível perceber que a inclusão é um termo usado muito mais para 
descrever uma opção para a colocação de estudantes de educação especial em 
escolas públicas do que para realizar a colocação seletiva de alunos com de-
ficiência em salas de aula regulares, recebendo esses alunos com muito mais 
atenção e cuidado. É por isso que esse controverso conceito educacional tem 
sua parcela de defensores dos dois lados e continua sendo uma fonte de con-
tendas entre educadores e pais, mas todos concordam que as escolas devem se 
concentrar em atender às necessidades dos alunos com necessidades especiais 
no ambiente mais apropriado possível para cada indivíduo.

No caso dos alunos com deficiência auditiva, viu-se que a realidade da 
educação de surdos ainda é algo a ser discutido e melhor aprofundado, sen-
do inegável a importância da utilização de metodologias adequadas em sala 
de aula que beneficiem os alunos surdos que estão inclusos, como é o caso da 
Tecnologia Assistiva. Assim, foi visto que o modelo de educação inclusiva deve 
ter como foco fazer com que o aluno surdo tenha um desenvolvimento cogni-
tivo-linguístico equivalente ao do aluno ouvinte, com acesso a língua brasileira 
de sinais e a língua majoritária utilizada na comunidade em que está inserido, 
bem como a todos os recursos tecnológicos possíveis para que o seu processo de 
ensino-aprendizagem aconteça com qualidade e seja efetivo.

Todavia, é importante tem em mente que a Tecnologia Assistiva, mesmo 
despontando como um tipo de mediação instrumental que favorece, compensa, 
potencializa ou auxilia as habilidades ou funções pessoais comprometidas pela 
deficiência, geralmente relacionadas às funções: motoras, visuais, auditivas e/
ou de comunicação; envolve custos que a maioria das escolas públicas e gover-
nos não possuem ou não estão dispostos a contrair.

Apesar disso, ao se constatar a existência de uma variedade de recursos 
na área da Tecnologia Assistiva para alunos surdos e deficientes auditivos, bem 
como de estudos que demonstram a importância desses recursos para o público 
alvo da educação especial, entende-se que pesquisas nessa área são de suma 
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importância para identificar não somente problemáticas, mas também êxitos, 
englobando estratégias que permitam a melhor adequação no sentido de assegu-
rar o aprendizado do estudante, pois, cada tipo de deficiência exigirá do profes-
sor uma orientação diferenciada.

Assim, por meio desse estudo, percebe-se que a incorporação das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), seja por meio das Tecnologias 
Assistivas ou não, nas escolas, contribui para a inclusão efetiva de alunos surdos 
e/ou deficientes auditivos, não só por expandir o acesso à informação atuali-
zada e possibilitar a inclusão digital, mas também por promover a criação de 
comunidades colaborativas de aprendizagem que privilegiam a construção do 
conhecimento, a comunicação, a formação continuada e a gestão articulada en-
tre as áreas administrativa, pedagógica e informacional da escola.
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A IMPORTÂNCIA DA SALA DE RECURSOS 
MULTIFUNCIONAIS NO PROCESSO DE 
ENSINO APRENDIZAGEM DE ALUNOS 

COM ESPECTRO AUTISTA

Jonatha Costa Duarte da Silva1

Suzana Ramos Vieira Francini2

1. Introdução

O ambiente da sala de recursos é tido como o melhor lugar para que ocor-
ra o Atendimento Educacional Especializado (AEE), pois é neste espaço que 
podemos encontrar diversos materiais que poderão ajudar e promover o desen-
volvimento dos sujeitos que possuem autismo. Uma vez que o aluno autista en-
contra dificuldades de adaptação em salas de aulas regulares, na sala de recursos 
ele pode ter momentos de adaptação com mais facilidade, pois não contará, em 
primeiro lugar, com o quantitativo de alunos que teria numa sala de aula regular. 
Na sala de recursos, os profissionais especializados farão um trabalho diferen-
ciado com os alunos para alcançar os resultados desejados quanto a evolução 
dos mesmos. Este tema merece uma maior atenção em função das inúmeras 
crianças com necessidades especiais que diariamente são matriculadas em ins-
tituições regulares de ensino pública do Rio de Janeiro. E assim analisar como 
esse processo de ensino aprendizagem tem sido desenvolvido, já que muitos pro-
fessores têm recebido esse público com mínimas capacitações pedagógicas.

A atuação do psicopedagogo dentro da sala de recursos é fundamental 
como facilitador do processo de ensino aprendizagem. Através das suas orien-
tações o professor pode abranger os possíveis meios para o sucesso do aluno 
com TEA, compreender como ele aprende, quais seriam as melhores adaptações 

1 Jonatha Costa Duarte da Silva: Especialista em Neuropsicologia, Educação Especial e 
Inclusiva. Pela faculdade FAVENI. Pedagogia pela Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro e Professor da Secretaria Municipal de educação do Rio de Janeiro - SME/RJ 
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2 Mestranda Em Novas Tecnologias Digitais aplicadas na Educação pelo Centro Universi-
tário Unicarioca. Psicopedagoga Pela Faculdade Cândido Mendes.Especialista em Neu-
rociência pela faculdade Educaminas. Supervisora Educacional pela Faculdade Cândido 
Mendes. Pedagoga pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Professora da Secre-
taria Municipal de educação do Rio de Janeiro - SME/RJ
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curriculares, apesar de todas as dificuldades diariamente encontradas, descobrir 
uma melhor adequação do ensino ministrado à limitação do aluno com TEA, a 
fim de que ele assimile e desenvolva uma aprendizagem significativa. 

As salas de recursos multifuncionais atuam contribuindo para que a rede 
de ensino cumpra a sua função social e também estruture suas propostas edu-
cacionais pedagógicas e que traga a valorização das diferenças e a efetivação 
da inclusão, com combinação da acolhida e do acesso à participação na classe 
regular e o Atendimento Educacional Especializado, neste ambiente.  

A sala de recursos funcionais vai muito além de equipamentos e recursos 
tecnológicos ou mobiliários adaptados. O primordial será sempre o trabalho de-
senvolvido pelos profissionais.

É importante salientar que a sala de recursos multifuncionais sempre 
atuará como um espaço pedagógico em parceria com o professor regente.

2. Sobre o autismo

Ao longo deste trabalho, após algumas leituras e análises, tomamos co-
nhecimento de   diferentes definições de autismo. Porém, quando nos depara-
mos na prática com o sujeito trabalhado, observamos que algumas caracterís-
ticas observadas não confirmavam a teoria, como a falta de socialização ou o 
comprometimento da fala, por exemplo. Segundo autores que serão citados, o 
autismo é considerado como um transtorno invasivo do desenvolvimento o qual 
se caracteriza pela presença de um desenvolvimento comprometido ou acentua-
damente anormal da interação social e da comunicação trazendo um repertório 
muito restrito de atividades e interesses.

O autismo até há algumas décadas era entendido como um problema de 
natureza essencialmente psicodinâmica, oriundo de relações afetivas mal esta-
belecidas pelo bebê no seu primeiro ano de vida. Estudos recentes têm enfatiza-
do a existência de disfunções orgânicas no sistema fisiológico desses indivíduos.

Em 1943 o psiquiatra americano Leo Kanner descreveu um grupo de onze 
casos clínicos de crianças em sua publicação intitulada “Distúrbios Autísticos do 
Contato Afetivo” (Autistic Disturbances of  Affective Contact). As crianças investigadas 
por Kanner apresentavam inabilidade para se relacionar com outras pessoas e situa-
ções desde o início da vida (extremo isolamento), falha no uso da linguagem para 
comunicação e desejo obsessivo ansioso para a manutenção da mesmice. Segundo 
Kanner, o autismo era causado por pais altamente intelectualizados, pessoas emo-
cionalmente frias e com pouco interesse nas relações humanas da criança.

Segundo Autism Society of  American – 1978, Kanner - 1943 e Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM-IV-TR, o autismo é uma sín-
drome definida por alterações presentes desde idades muito precoces, tipicamente 
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antes dos três anos de idade e que se caracteriza sempre por desvios qualitativos. 
É comum pais relatarem que a criança passou por um período de normalidade 
anteriormente à manifestação dos sintomas.

Considerando essas definições apontadas por Kanner, ASA e DSM-IV-TR, 
muito me surpreendeu conhecer um aluno diagnosticado por diversos especialis-
tas (psiquiatria, pediatria, fonoaudiologia e neurologia) como autista, mas que 
apresentava bom desenvolvimento   nos aspectos cognitivos e nas suas relações 
interpessoais. O aluno em questão, apesar de em algumas ocasiões não respeitar 
o espaço do outro e exibir atos de agressão física, tinha um bom relacionamento 
com as demais crianças da turma, contrastando com as conclusões de Kanner.  
Com efeito, o aluno tentava promover relações interpessoais com todos, apesar de 
algumas ter dificuldades em elaborar um diálogo de forma coerente.

3. A sala de recurso e a sua importância na vida do aluno com autismo

A fundamentação teórica tem como objeto central a apresentação da im-
portância da sala de recursos para os alunos autistas e de que maneira a mesma 
poderá ajudar no pleno desenvolvimento e adaptação dos mesmos.

Neste trabalho, especialmente, trataremos a respeito dos alunos autistas, 
no entanto, é interessante ressaltar que a sala de recursos também é muito im-
portante para todos os alunos que são incluídos, pois todos eles precisam de 
acompanhamento educacional especializado para que o seu desenvolvimento 
pleno ocorra de forma eficaz.

A inclusão é um direito de todos e é garantida por lei para que todo cida-
dão com ou sem deficiência tenha acesso e permanência na escola.

De acordo com as Diretrizes Nacionais para Educação Básica, entende-se 
por inclusão: 

A garantia, a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida em so-
ciedade, sociedade essa que deve estar orientada por relações de acolhimento à 
diversidade humana, de aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo 
na equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, em todas 
as dimensões da vida (BRASIL, 2001, p. 20).

Torna-se necessário saber que é dada ao aluno com deficiência a opor-
tunidade de frequentar as aulas e fazer parte delas, aprendendo de acordo com 
seus limites e suas especificidades. 

A inclusão só é feita, de fato, quando é garantido ao aluno o direito de 
aprender os mesmos conteúdos que os alunos ditos normais aprendem, o que 
difere é a forma através da qual estes conteúdos são passados para os alunos. 
É neste momento que entra em cena o professor de sala de recurso, que tem 
por incumbência elaborar aulas diferenciadas, que darão ao aluno incluído a 
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oportunidade de aprender e compreender o conteúdo, mesmo que de forma di-
ferenciada e com nível de acordo com o a condição dele.

O ambiente da sala de recurso também oferece ao aluno a oportunidade 
de socialização com os demais colegas, sendo assim, Facion (2008, p. 208) nos 
esclarece que:

“Mesmo que um adolescente com deficiência mental, porventura, não aprenda ler e 
escrever terá aprendido na escola a conviver com as pessoas, a relacionar-se, a resol-
ver seus problemas e a construir sua autonomia.”

A partir do que foi citado acima, podemos perceber o quanto esse ambien-
te é importante para o aluno, pois é neste ambiente que ele irá se desenvolver e 
socializar-se da melhor maneira possível.

O profissional habilitado para atuar na sala de recursos será incumbido de ga-
rantir ao educando uma aprendizagem sólida, garantindo as suas especificidades e 
respeitando suas limitações. Cabe também a esse profissional pesquisar e encontrar 
os recursos, materiais e estratégias mais indicados para a aprendizagem do aluno, 
fazendo com que ele se sinta acolhido e tenha seu direito de aprender garantido.

O psicopedagogo tem um importante destaque nesta temática, pois é capaz 
de identificar alunos que apresentam alguma dificuldade em sala. Este profissio-
nal pode fazer uma intervenção individual, analisar o perfil do aluno e desenvolver 
as possíveis adaptações que são condizem com a metodologia adotada na escola. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo 59, nos 
afirma que os sistemas de ensino garantirão: 

Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para 
atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados 
para a integração desses educandos nas classes comuns (BRASIL, 1996, p. 03).

Cabe deixar registrado que o profissional que atua em sala de recursos 
nunca deve parar de estudar e de se aperfeiçoar para que possa garantir ao seu 
aluno um ensino de qualidade.

É importante frisar que a deficiência resulta da interação entre pessoas 
com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem 
a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de 
oportunidades com as demais pessoas (BRASIL, 2009, p. 4).

É de grande importância salientar que o ambiente de sala de recursos seja 
organizado e pensado para atender aos alunos que possuem deficiência. O AEE 
é o grande responsável por fazer a articulação da inclusão com o ensino comum, 
garantindo aos alunos igualdade na aprendizagem.

Para que o AEE seja organizado de maneira correta e aconteça nas esco-
las, ele deve constar no Projeto Pedagógico da escola. Tendo em sua organiza-
ção o que diz o artigo 10 inciso I, II e IV da Resolução Nº. 04 de 02/10/2009:
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I- Sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliário, materiais didáti-
cos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos;
II- Matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria esco-
la ou de outra escola; 
III- Cronograma de atendimento aos alunos; 
IV- Plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos 
alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas; 
V- Professores para o exercício do AEE; 
VI- Outros profissionais da educação: tradutor intérprete de Língua Brasileira de 
Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente às ativida-
des de alimentação, higiene e locomoção;
VII- Redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do desen-
volvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre 
outros que maximizem o AEE. (BRASIL, 2009, p. 2).

Sendo assim, sabemos que uma escola não garante qualidade de ensino 
aos alunos, especificamente aos autistas, sozinha. Ela deve contar com o coleti-
vo, com a ajuda de toda e equipe pedagógica e comunidade escolar.

4. A avaliação

A avaliação é a parte mais importante de todo o processo de ensino-apren-
dizagem. Bevenutti (2002) diz que avaliar é mediar o processo ensino, é oferecer 
recuperação imediata, é promover cada ser humano, é vibrar junto a cada aluno 
em seus lentos ou rápidos progressos.

Quando falamos em avaliar um aluno com autismo incluído, são neces-
sárias todas as adaptações possíveis a fim de que se atinja o objetivo principal 
que neste momento é o de aprender. Para esse fim, devemos nos atentar para as 
metodologias adotadas nessas avaliações, cada detalhe é fundamental no rompi-
mento das dificuldades. 

No planejamento da avaliação devemos voltar nossas atenções para to-
dos os componentes que podem ser dentre outros: a quantidades de perguntas, 
critério das respostas, quantidade de conteúdos, a relevância para os conteúdos, 
linguagem acessível e de fácil entendimento, enfim, tudo deve ser preparado de 
forma específica para o aluno PNEE.

Esse é um panorama que supõe a valorização das respostas do aluno com 
necessidades educacionais especiais, a flexibilidade e disposição para perceber a 
potência que pode estar explícita ou latente nas suas respostas, o que avaliar ou 
o que desenvolver são fatores primordiais quando se objetiva a aprendizagem.

Quando o ensino se torna funcional, a aprendizagem passa a ter sen-
tido para quem aprende. É preciso principalmente ter em mente que o bom 
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desempenho nos exames não significa que o aluno tenha se apropriado dos con-
ceitos desenvolvidos, e, sim apenas reproduzido um conceito até então memori-
zado para aquele momento.

5. Intervenções psicopedagógicas na sala de recursos

De acordo com o Código de Ética da Associação Brasileira de Psicopedagogia 
a Psicopedagogia significa: “um campo de atuação em saúde e educação que lida 
com processo de aprendizagem humana, seus padrões normais e patológicos, con-
siderando a influência do meio, família, escola e sociedade no seu desenvolvimen-
to, utilizando procedimentos próprios da Psicopedagogia” (ABPp. 2007).

A Psicopedagogia é vista como área do estudo que estuda as dificulda-
des de aprendizagens e seus processos que podendo ser crianças, adolescentes e 
adultos no processo da vida escolar. 

Segundo Bossa (1994) a Psicopedagogia surgiu com a necessidade de aten-
der a demanda de muitas dificuldades voltadas para a aprendizagem. E segundo 
o autor, muitos pensam que a Psicopedagogia, até mesmo na pós-graduação é 
a união da psicologia com a pedagogia. Entretanto ela ainda vai além da fusão 
entre a psicologia e a pedagogia, até mesmo porque a Psicopedagogia não pode 
ser pensada sem o a área interdisciplinar, sendo esta a dependência das contri-
buições entre a teoria e a prática, onde se faz uso de variadas áreas de estudo e 
assim ela se constrói. O Psicopedagogo trabalha no sentido fazer identificações, 
neste sentido ele deve identificar as dificuldades e os transtornos que dificultam 
o discente de assimilar os conteúdos ministrados dentro da sala de aula.

O Psicopedagogo também se apropria de conhecimentos de várias áreas 
para a sua atuação, como a área da Pedagogia, Psicanálise, estudos da Psicologia 
e da Antropologia, as áreas concedem um suporte para realizar a identificação 
ou o ponto que a dificuldade está se manifestando e estuda as maneiras que o 
aluno está aprendendo.

O psicopedagogo é capaz de promover determinas intervenções educacio-
nais podendo ser intervenções voltadas para o fracasso escolar e evasão, pois de 
acordo com Fagali 2002:

O psicopedagogo tem o objetivo de trabalhar situações voltadas para as 
relações professor-aluno e também trabalha em prol dos procedimentos 
educacionais pedagógicos, unindo a afetividade com o cognitivo, por meio 
da aprendizagem e de seus conceitos, em diversas áreas do conhecimento. 
(FAGALI, 2002, p. 10)

Entretanto, o psicopedagogo, é o profissional apto e capacitado para au-
xiliar o professor a ajudar alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem, 
através de métodos que beneficiem a aquisição do conhecimento de forma mais 
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simplificada, organizada e por que não prazerosa.

O psicopedagogo não é um mero “resolvedor” de problemas, mas um pro-
fissional que dentro de seus limites e de sua especificidade, pode ajudar a 
escola a remover obstáculos que se interpõem entre os sujeitos e o conheci-
mento e a formar cidadãos por meio da construção de práticas educativas 
que favoreçam processos de humanização e reapropriação da capacidade 
de pensamento crítico. (TANAMACHI, 2003, p. 43)

Uma das atividades que mais ajudam a criança com autismo na sala de re-
cursos é a leitura oral e que também pode ser realizada em casa. Muitos pais têm 
o hábito de ler para seus filhos antes de dormir, e no autismo esse hábito deve ser 
redobrado para que haja uma maior compreensão dos conteúdos. Assim como o 
hábito de conversar com a criança, fazer com que ela se expresse, o simples há-
bito de perguntar como foi seu dia, perguntar sobre suas dificuldades e aguardar 
pacientemente as suas respostas. 

Percebemos no ambiente escolar a extrema importância da efetivação da 
intervenção psciopedagógica, para que a pessoa com TEA encontre as possibili-
dades de desenvolvimento o mais rápido possível. 

O sistema educacional escolar a cada dia está mais deficiente, não há 
muitos recursos em grande parte das escolas públicas, encontramos turmas lota-
das sem mediadores ou estagiários e o professor enquanto mediador do proces-
so de ensino aprendizagem, muitas vezes não sendo capaz de desenvolver um 
atendimento individual que cada aluno necessita, e principalmente o aluno com 
deficiência, neste caso o aluno com autismo. Em vista de todos esses problemas 
encontrados torna-se inviável detectar o autismo ou qualquer oura deficiência 
em um aluno. E com a sala de recursos, esse atendimento se torna mais eficaz e 
+funcional em todos os sentidos.

As autoras Bossa e Oliveira, ainda complementam: “a aprendizagem nasce 
com a vida e com ela se desenvolve. A passagem da ação à representação se dá 
através de um fazer prático e incessante que pouco a pouco, ao ir organizando o 
contexto vivido, vai internalizando essa ação”. (BOSSA e OLIVEIRA, 2000 p. 18).

Realizar a Intervenção psicopedagógica nunca será tarde demais, certa-
mente que tratando-se do autismo, quanto antes se iniciar o processo de inter-
venção melhor e mais rápido serão os resultados na aquisição da leitura, escrita 
e para o processamento de informações com mais eficácia.

Certamente que não há um tratamento padronizado e adequado para to-
das as crianças com TEA, cada tratamento irá de acordo com a especificidade 
de cada criança, porém quando se busca o processo de intervenção de forma 
individualizada o foco do trabalho será sempre a preocupação em querer ajudar.

Na intervenção é válido recordar, que estas crianças revelam um ritmo 
diferenciado de trabalho, geralmente mais lento quando se compara as demais 



Simone Helen DrumonD iScHkanian | alan ricarDo Duarte Pereira |  rebeca FreitaS ivanicSka

bruna beatriz Da rocHa (organizaDoreS)

132

crianças, é importante também que não haja comparações em relação ao rendi-
mento. Os resultados são lentos é necessário ser paciente e constante, é importante 
também que a motivação dessa criança seja trabalhada, com elogios, incentivos, 
sem taxações, ou exigências excessivas, devendo sempre respeitar o tempo dela.

No processo de intervenção na sala de recursos, é importante que não 
haja insistência de exercícios muitos repetitivos de fixação ou extensos, a dificul-
dade que o autista enfrenta não será diminuída com essa prática. É importante 
que se tenha foco na qualidade das atividades. É necessário que haja clareza 
diante de uma explicação, com sinalizações e posicionamentos da lateralidade, 
dentro ou fora da sala de recursos.

O professor da sala regular tem um papel muito importante no processo 
de intervenção na sala de recursos, pois ele atua com parceria junto ao profes-
sor da sala de recursos. Este não deve subestimar as habilidades do indivíduo e 
tão pouco voltar suas atenções para o fracasso do aluno com TEA, os avanços 
devem ser mais valorizados do que os erros ortográficos, as mensagens de in-
centivos, elogios e admirações devem ser diárias, na construção da confiança e 
estabilidade do avanço educacional. (TAVARES, 2008, p 22).

A atuação do professor também é determinante para o sucesso do aluno 
com TEA, pois por ter mais contato diário com este educando é importante que 
ele também crie situações que deem oportunidades de crescimento para ele. “As 
estratégias educacionais podem ser: atividades orais, jogos, desenhos e todas 
aceitas para avaliação.” (TAVARES, 2008, p 31)

No processo de intervenção, mais uma vez o trabalho da família também 
deve ser considerado, os autores Heimburge e Rief  (2000, p. 127) declaram:

“Os pais devem estar dispostos a partilhar informações com os professo-
res, assim como devem tentar saber como podem ajudar e apoiar o profes-
sor de todas as maneiras possíveis”. 

É indispensável que pais e educadores se comuniquem durante todo o 
processo de intervenção, muitas atividades que são realizadas em sala, podem 
ser realizadas em casa, entretanto, deve-se manter o rigor e a mesma qualidade 
do trabalho desenvolvido em sala. E a comunicação entre ambas as partes são 
indispensáveis, pois evitam, por exemplo, que a criança disléxica esteja constan-
temente realizando exercícios repetitivos e sem variedade e não podendo traba-
lhar as mesmas letras também. 

Há uma grande necessidade de atividades diversificadas que envolvam 
tanto a expressão corporal como o sabor, o cheiro, a cor e a expressão 
plástica. Aprender não é falar sobre, é fazer!” e “para aprender bem, é 
necessário estar envolvido (Silva 2004, p. 44 e p. 56).

Segundo Barbosa, (2011) o Psicopedago, também pode fazer contribuições 
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educacionais quando conseguem resgatar o prazer pelo aprender, transformando 
as aprendizagens em um ato prazeroso e encantador. (BARBOSA, 2011).

O Psicopedagogo também pode fazer uso do lúdico trabalhando com alu-
nos que portam alguma dificuldade de aprendizagem. Ao fazer uso de ativida-
des lúdicas como, jogos de concentração, brincadeiras com regras, brinquedos 
complexos, e dentre outros, por exemplo, o indivíduo é capaz de desenvolver 
muitas áreas da aprendizagem.

Os jogos podem ser ferramentas que atuam como elo de ferramenta edu-
cacional unificada aos motores e cognitivos. Muitos bloqueios de aprendizagens 
podem ser minimizados com o auxílio dos jogos educacionais.

Figura 1: jogos matemáticos disponibilizados pela sala de recursos

Fonte: Arquivo pessoal

A criança desenvolve-se pela experiência social nas interações que estabe-
lece, desde cedo, com a experiência sócio-histórica dos adultos e do mun-
do por eles criado. Dessa forma, a brincadeira é uma atividade humana 
na qual as crianças são introduzidas constituindo-se em um modo de assi-
milar e recriar a experiência sociocultural dos adultos. (WAJSKOP, 1995: 
25).

Considerações finais

O presente estudo foi realizado para que se possa entender melhor qual é 
o papel e qual funcionalidade da sala de recursos para o pleno e efetivo desen-
volvimento dos alunos com autismo, especificamente, nas escolas públicas, onde 
encontramos um público-alvo maior de alunos nesta condição.

Entende-se, então, que a sala de recursos é de grande importância para o 
desenvolvimento psicológico e intelectual dos alunos com autismo, uma vez que 
ela dispõe de recursos diferenciados e materiais que, juntos, conseguirão garantir 
uma aprendizagem mais eficaz aos educandos.
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Além da constante motivação o educador que queira atuar nesta área 
deve realmente ter determinação e não desanimar na primeira dificuldade, já 
que estas serão inúmeras.

Para GAUDERER, 1987 crianças com autismo geralmente possuem difi-
culdades no aprendizado das palavras porém quando são submetidas a um pro-
grama intenso de aulas elas evoluem   apresentando habilidade na linguagem, na 
motricidade, interação social e intelectual.

A educação deve ser o principal objetivo no trabalho de alunos com au-
tismo, entretanto, não devemos querer ensinar o que achamos ser indispensável, 
pois para o aluno dependendo do seu estado, determinado conteúdo talvez não 
seja tão significativo.

É importante o acompanhamento do ensino da criança com autismo, 
porém é necessário que ela se torne menos dependente o possível, mesmo que 
isto envolva várias tentativas até a conquista da tão sonhada autonomia. É 
preciso dar incentivo prontamente a qualquer manifestação de desenvolvimento, 
toda vez que a criança com autismo a demonstrar pequenos avanços por mais 
que eles pareçam pouco significativos.

Nesta perspectiva é de suma importância oferecer as adaptações necessá-
rias para o alcance do aprendizado de alunos com autismo, e ter a consciência 
de que a aprendizagem é um processo evolutivo sendo necessário que o profes-
sor auxilie estes alunos a se emanciparem e acreditarem sempre em seu poten-
cial, elevando consequentemente a sua autoestima.
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1. Introdução

A educação brasileira sempre foi cercada por exclusão, seja por questões 
raciais, sociais e econômicas, na qual a escola formal sempre buscou fortalecer a 
cultura burguesa e escravocrata que se fundamentou nos princípios do capitalis-
mo.  A partir dessa realidade, vários processos e lutas foram travadas para mini-
mizar a discriminação e a segregação e construir uma educação básica pública, 
gratuita e de qualidade a todos.

Para Silva Neto et al. (2018, p. 86), uma escola inclusiva é o caminho 
para uma sociedade inclusiva, pois compreende uma “abordagem humanística, 
democrática, que percebe o sujeito e suas singularidades, tendo como objetivos 
o crescimento, a satisfação pessoal e a inserção social de todos”. Nessa pers-
pectiva, a escola respeita as diferenças, e a partir das singularidades de cada 
aluno, constrói caminhos pedagógicos para que as habilidades pessoais de cada 
um sejam valoradas e as fragilidades sejam respeitadas, sem qualquer processo 
discriminatório ou de segregação na construção do saber. Para os autores, a 
relação social inclusiva construída no ambiente escolar pode contribuir para a 
transformação da sociedade para uma sociedade inclusiva.

No que tange especificamente a educação especial, atualmente no Brasil, 
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várias normativas regulamentam, organizam e orientam essa modalidade de 
ensino na perspectiva inclusiva, tais como A Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva Inclusiva (BRASIL, 2008) e a Lei Brasileira da Pessoa 
com Deficiência (BRASIL, 2019) ou, Estatuto da Pessoa com deficiência, as-
sim como a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 
(BRASIL, 2018). Por mais que ainda precisamos percorrer um longo caminho 
para efetivação de um processo de inclusão totalmente eficiente e com qualida-
de para alunos público-alvo da educação especial, Zerbato (2018) lembra que 
tais legislações, já são consideradas um avanço na busca de direitos que foram 
negados historicamente a esse grupo social, mas “que por si só não alteram a 
realidade social” (MOREIRA; BAUMEL, 2001, p. 4). Além das questões nor-
mativas e de organização, o financiamento público, a infraestrutura tecnológica, 
a adaptação curricular e pedagógica e a formação docente também são funda-
mentais para transformar a escola em um ambiente inclusivo. E é justamente o 
resultado desses avanços que pretendemos discutir no texto.

Consolidar em um artigo as práticas educativas inclusivas na educação 
básica aplicadas em sala de aula nos últimos anos no campo da educação es-
pecial inclusiva é essencial, pois possibilita compartilhar os conhecimentos 
construídos na prática docente, que poderão a partir da práxis docente serem 
aprimorados, remodelados ou inovados para outras realidades de sala de aula, 
com o intuito de promover o saber inclusivo, diante dos obstáculos ainda encon-
trados no contexto educacional inclusivo para os alunos com deficiência.

A partir deste contexto, elaborou-se a seguinte questão norteadora: quais 
práticas educativas podem ser implementadas para que a inclusão escolar de alu-
nos com deficiência ultrapasse os instrumentos normativos e se materialize no 
ambiente escolar? Para responder a indagação, elaborou-se o objetivo geral: apre-
sentar a consolidação dos princípios e práticas educativas para a efetivação da 
inclusão escolar na educação básica dos alunos público-alvo da educação especial.

Para o alcance do objetivo geral, delinearam-se os objetivos específicos: 
identificar os princípios essenciais para construção de práticas inclusiva na edu-
cação básica para alunos com deficiência; descrever as possibilidades de utiliza-
ção do Desenho Universal de Aprendizagem (DUA) para construção de práticas 
inclusivas; e identificar práticas educativas inclusivas exitosas já implementadas 
na educação básica no campo da educação especial inclusiva a partir do desenho 
universal de aprendizagem.

Nesta investigação, utilizou-se a revisão integrativa de abordagem qua-
litativa e natureza descritiva. O referencial teórico é baseado nas obras de 
Cunha (2013), Nunes e Madureira (2015), Madureira (2017), Freire (2016) e 
Zerbato (2018). O trabalho está organizado em três seções: na primeira seção, 



Simone Helen DrumonD iScHkanian | alan ricarDo Duarte Pereira |  rebeca FreitaS ivanicSka

bruna beatriz Da rocHa (organizaDoreS)

138

apresentamos a introdução, além do referencial teórico, os fundamentos histó-
ricos e o marco regulatório dos direitos da pessoa com deficiência no Brasil. Na 
segunda seção, a metodologia, os resultados e a discussão da pesquisa integrati-
va. E na terceira seção, as considerações finais sobre a temática estudada. 

2. Princípios básicos para construção de práticas inclusivas

Para Florian e Linklater (2010 apud MADUREIRA, 2017), as práticas in-
clusivas devem estar fundamentadas nos seguintes pressupostos: (i) diversidade 
de estratégias, atividades e recursos didáticos no processo de ensino aprendiza-
gem, ou seja,  a construção do saber  deve ser para todos os alunos; (ii) a cons-
trução do saber inicia-se da capacidade de aprendizagem dos alunos, todos os 
alunos têm condições de construir novas habilidades e aprendizados, rejeita-se 
qualquer crenças sobre a capacidade de aprendizagem dos alunos sejam típicos 
ou atípicos; e (iii) construção de um ambiente trabalho em sala de aula coope-
rativo e colaborativo.

No primeiro princípio, a sala de aula inclusiva deve estar preparada para 
receber o aluno ‘típico’ e o aluno com necessidades educacionais especiais 
(CUNHA, 2013). O professor deverá inicialmente conhecer os alunos, seus sa-
beres, sua cultura, suas habilidades naturais e a partir daí construir os caminhos 
metodológicos possíveis para a sala de aula (CUNHA, 2013). 

O diálogo afetuoso entre professor e aluno deverá ser privilegiado e esti-
mulado, desde o primeiro dia de aula, para que o aluno consiga compartilhar 
com o professor seus gostos e desejos. Para Cunha (2013, p. 34), “[...] a ação 
desejante é o que traz significado, o que move a disposição para aprender”. Para 
o autor, os materiais sensoriais podem contribuir muito no processo de avaliação 
diagnóstica para se conhecer as habilidades naturais e identificar quais habilida-
des precisam ser desenvolvidas pelos alunos.

A partir da avaliação diagnóstica ou de uma avaliação formativa contínua, 
as estratégias, atividades e recursos didáticos devem ser construídos para atender a 
todos os alunos, pois cada aluno tem sua singularidade e estilo de aprendizagem. 

Já o segundo princípio, descrito por Florian e Linklater (2010 apud 
MADUREIRA, 2017), diz que a dificuldade de aprendizagem do aluno é um pro-
blema que deverá ser trabalho na práxis docente, ou seja, o professor deverá buscar 
caminhos possíveis para construir percursos metodológicos para que o aluno com 
deficiência tenha acesso ao currículo a partir de suas particularidades e habilidades.

O terceiro princípio descrito pelos autores que deve orientar práticas in-
clusivas é a colaboração entre os pares e desmistificar que a aprendizagem é 
para poucos. A prática de discriminação, principalmente no ambiente escolar, 
“ofende a substantividade do ser humano e nega radicalmente a democracia” 
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(FREIRE, 2016, p. 37). Nesta perspectiva, os professores devem se despir da na-
tureza histórica, cultural e social discriminatória que está impregnada no fazer 
docente e construir um processo de ensino aprendizagem na qual as habilidades 
naturais dos alunos sejam o ponto de partida, e a colaboração entre os alunos 
nas atividades escolares um caminho de acesso ao conhecimento. 

A aprendizagem é responsabilidade de todos, professores e alunos. Trabalhar 
com projetos, como, por exemplo, a construção de um jornal escolar pelos alunos, 
é uma possibilidade de os alunos trabalharem juntos, aprender fazendo e é tam-
bém um momento para iniciar a construção da cultura da autoavaliação dos co-
nhecimentos (FLORIAN; LINKLATER, 2010 apud MADUREIRA, 2017).

Além dos pressupostos essenciais citados acima por Madureira (2017), para 
uma educação inclusiva, temos os saberes docentes citados por Freire (2016) que 
devem fundamentar a prática docente inclusiva. Dentre os saberes citados no li-
vro pedagogia da autonomia de Freire, destacamos: (i) a pesquisa como prática 
cotidiana para construção de autonomia do professor e dos alunos; (ii) a práxis 
docente como uma atividade contínua do labor docente; e (iii) a educação é uma 
ideologia, e o currículo escolar é a materialização dos saberes sociais dominantes.

Nesta perspectiva, o conhecimento do fazer docente é inacabado, e a pes-
quisa deve sempre nortear o trabalho docente. Construir conhecimentos sobre as 
habilidades naturais e dificuldades do aluno com deficiência, estudar a deficiência 
deste aluno deve ser um trabalho contínuo.  Além disso, pesquisar, realizar leituras 
sobre práticas inclusivas é um caminho possível para desenvolver a práxis docente.

O professor não é transmissor de conhecimento (FREIRE, 2016). Ele, no 
desenvolvimento de sua prática pedagógica docente, tem condições de construir, 
reconstruir e inovar em atividades, jogos, projetos, além dos apresentados nos 
livros didáticos.   Demo (2015, p. 50) orienta o professor para ir além de pensar 
e construir novas estratégias de ensino e “ensaiar textos científicos próprios, ge-
ralmente voltados para a área de interesse curricular”.  Para Demo (2016, p.53), 
construir textos sobre a prática docente tem dupla finalidade: compartilhar as 
práticas e “mantê-las inovadoras”. 

Já a pesquisa como estratégia de ensino gera autonomia no educando 
e deve nortear as práticas inclusivas. Para Demo (2015, p. 39), a pesquisa de-
senvolve no aluno o “saber pensar”, o “aprender a aprender”, habilidades de 
autoavaliação de “avaliar a realidade” e o “questionamento construtivo”. Nesta 
perspectiva, o ensino com pesquisa requer maiores esforços cognitivos e de tem-
po tanto do professor como do aluno; todavia, é uma estratégia essencial no 
processo de construção de autonomia do discente.

Já sobre o currículo como materialização do conhecimento dominante, 
o professor deverá orientar o ensino a partir da pesquisa para construção da 
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reflexão crítica nos alunos. Os discursos e conhecimentos apresentados pelo pro-
fessor do currículo escolar devem fundamentar-se nos interesses humanos e não 
no conformismo com a realidade neoliberal, que “procura disfarçar que ela vem 
robustecendo a riqueza de uns poucos e verticalizando a pobreza e a miséria” 
(FREIRE, 2016, p. 125). 

A partir desses saberes docentes citados por Freire (2016), o professor con-
segue desenvolver práticas inclusivas “autorais”, ou seja, não será mais mero exe-
cutor de práticas prontas, de livros didáticos ou manuais (MASSABNI, 2018).  
Para os autores, o professor adquire conhecimentos e habilidades a partir da pes-
quisa, da práxis docente para participar ativamente do planejamento curricular e 
construir suas próprias estratégias de ensino, tendo como foco a formação cidadã.

2.1 O Desenho Universal de Aprendizagem: uma possibilidade para construção 
de práticas inclusivas 

O Desenho Universal de Aprendizagem (DUA) foi desenvolvido em 
Massachusetts, pelo Departamento de Educação dos EUA, no ano de 1999, 
pela pesquisadora “David Rase e Anne Meyer e outros pesquisadores do Center 
for Applied Special Technology (CAST)” (CAST UDL, 2006 apud ZERBATO; 
MENDES, 2018, p. 150).  A Inspiração para o surgimento do DUA foi o concei-
to de Design Universal para projetos arquitetônicos.  Para Oliveira et al. (2019, p. 
676), o DUA “veio somar à educação especial”, pois os alunos são reconhecidos 
pelas suas habilidades e potencialidades. Nesta perspectiva, a transposição didá-
tica do currículo é planejada, desenvolvida e avaliada a partir das necessidades 
individuais de cada aluno.  

Para Nunes e Madureira (2015), o Desenho Universal de Aprendizagem 
(DUA) é uma abordagem curricular que tem por objetivo reduzir as barreiras 
metodológicas passíveis de dificultar o processo de ensino aprendizagem. O ob-
jetivo do DUA é tornar o currículo acessível a todos os alunos.  Para as autoras, 
através de estratégias diversas, o aluno tem acesso ao currículo e poderá apre-
sentar em vários formatos (atividade escrita, vídeo, projetos, dramatização) o 
conhecimento construído no percurso formativo. 

Já para Nelson (2014 apud OLIVEIRA et al., 2019), o conceito de DUA 
advém da neurociência, que defende que cada indivíduo tem estilos e estímulos 
diversos que auxiliam o processo de aprendizagem. Para a autora, o DUA é um 
processo contínuo de construir o planejamento das aulas.  

De acordo com Zerbato e Mendes (2018), os princípios básicos que fundamen-
tam o DUA podem ser divididos em redes afetivas, de reconhecimento ou estratégi-
cas. As redes afetivas estão diretamente interligadas ao “porquê” da aprendizagem, 
que reconhece que cada indivíduo difere em seus interesses e, consequentemente, 
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nas formas em que podem ser estimulados. Proporcionar diferentes meios de envol-
vimento, como rotinas diferentes ou trabalhos individuais ou em pares, auxilia na 
identificação dos interesses e na autorregulação da aprendizagem. 

Já as redes de reconhecimento são o “quê” da aprendizagem, onde cate-
goriza-se o que é visto, lido ou escutado, tendo maior aproveitamento quando 
as informações são apresentadas de maneiras diferentes, como, por exemplo, em 
textos escritos, por áudios, imagens, Braille, etc. 

O terceiro princípio básico consiste nas redes estratégicas e em “como” 
ocorre o processo de aprendizagem. Nesse processo, é importante considerar a 
individualidade que cada um apresenta para expressar o que aprende, pois não 
existe um meio de expressão único para que os alunos apresentem os conteúdos 
adquiridos. Execuções de tarefas, resolução de problemas, organização de ideias 
são exemplos de tarefas estratégicas.

O Desenho Universal de Aprendizagem (DUA) não apresenta uma receita 
de bolo com os passos a serem seguidos. Segundo Nunes e Madureira (2015), o 
DUA apresenta caminhos possíveis para construir práticas educativas que aten-
dam aos estilos de aprendizagem e interesses dos alunos.  Para as autoras, o 
Desenho Universal de Aprendizagem possibilita:

[...] i) responder às necessidades de diversos alunos, ii) remover as barrei-
ras de aprendizagem, iii) flexibilizar o processo de ensino, iv) permitir aos 
alunos formas alternativas de acesso e envolvimento na aprendizagem e, 
por último, v) reduzir a necessidade de adaptações curriculares individuais 
[...] (NUNES, MADUREIRA, 2015, p. 140).

Nesta perspectiva, o currículo torna-se acessível a todos os alunos, e o 
planejamento docente é fundamental para a construção de práticas inclusivas. 
Para materialização dos princípios da DUA no ambiente escolar, é necessário o 
envolvimento de todos, ou seja, a educação inclusiva “não se reduz às atividades 
escolares da sala de aula realizadas pelo professor de ensino comum e profes-
sores da classe regular”. (ZERBATO, 2018, P.230). A educação inclusiva é um 
trabalho coletivo e colaborativo que envolve professores de atendimento especia-
lizado, gestão escolar, políticas públicas que valorize e incentive o planejamento 
docente, investimento para a construção de ambientes acessíveis e construção de 
práticas educativas autorais.

No estudo de Nunes e Madureira (2015), as autoras apresentam uma grelha 
de planificação, que é um formulário de planejamento de aulas orientado pelos 
princípios do DUA, consistindo em uma ferramenta orientativa essencial que au-
xiliará na construção de aulas inclusivas fundamentadas nos princípios da DUA.

A estrutura do formulário de planejamento apresentado pelas autoras 
compreendem as seguintes informações: componentes curriculares a serem 



Simone Helen DrumonD iScHkanian | alan ricarDo Duarte Pereira |  rebeca FreitaS ivanicSka

bruna beatriz Da rocHa (organizaDoreS)

142

trabalhados, objetivos, aprendizagem esperadas, relação dos componentes curri-
culares de estudos anteriores, saberes prévios dos alunos, ideias para incentivar 
a participação dos alunos na aula, materiais e recursos didáticos diversificados 
que poderão ser utilizados, formas de trabalho dos alunos (individual, aos pares 
ou pequenos grupos),  quais processos serão utilizados para apresentar os con-
teúdos aos alunos, tipos de atividades, espaço para anotações do professor sobre 
a percepção da aula ministrada, das aprendizagens dos alunos e, por último, do 
processo de avaliação.

3. Procedimentos metodológicos

Esta pesquisa caracteriza-se como uma pesquisa de revisão integrativa de 
literatura, de abordagem qualitativa, classificada como descritiva. Para Ercole, 
Melo e Alcoforado (2014, p.1), a revisão integrativa é um método que sintetiza 
os resultados coletados sobre o tema ou problemática. Segundo os autores, na 
revisão integrativa, a análise do pesquisador pode apresentar conceitos sobre 
determinado tema, apresentar teorias ou realizar “análise metodológica dos es-
tudos incluídos de um tópico particular”. 

Os dados foram coletados na base de dados do Google Acadêmico, a 
partir das palavras-chave e combinações em língua portuguesa: “práticas inclusi-
vas”, “educação básica”, “pesquisa de campo” e “desenho universal”; separadas 
pelo operador lógico booleano AND. Os termos foram escritos entre aspas e 
ordenados por relevância na própria base de dados. 

Os critérios de inclusão foram: artigos, dissertações e teses disponíveis na 
base de dados do Google Acadêmico, em português, publicados no período de 
2018 a 2022.  Os critérios de exclusão de artigos foram: trabalhos da base de da-
dos do Google Acadêmico que não abordaram a temática práticas inclusivas na 
educação básica, publicações em períodos anteriores a 2018; assim como arti-
gos, dissertações e teses que apresentaram duplicidade. Neste caso, estes artigos 
foram considerados somente uma vez. 

4. Resultados e discussões

4.1 Resultados da seleção de artigos, dissertações e teses 

No total foram selecionadas 112 publicações no período determinado 
(2018- 2022), porém, ao considerar os critérios de exclusão, através da leitura 
inicial do título e resumo, permaneceram 32 textos (Quadro 01) referentes ao 
tema abordado, sendo 07 artigos científicos, 17 dissertações e 08 teses.  Todos os 
materiais relacionados ao tema abordado nesta pesquisa foram lidos e realiza-
dos as devidas anotações.
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Quadro 01 – Síntese dos artigos selecionados para a revisão integrativa da literatura 

Ano de Publicação Quantidade de Textos Selecionados 

2018 4

2019 8

2020 7

2021 9

2022 4

 Fonte: Elaborado pelas autoras, 2022

A categorização foi realizada de acordo com Bardim (1977). Os resultados 
foram apresentados a partir das seguintes categorias: categoria 1 – princípios es-
senciais para a construção de práticas inclusivas; e categoria 2 – práticas inclusivas 
orientadas pelos princípios do Desenho Universal de Aprendizagem (DUA).  

4.2 Análise dos dados

4.2.1 Princípios essenciais para a construção de práticas inclusivas

Para construção de práticas inclusivas, observou-se que legislações 
e normas não são suficientes para o êxito da inclusão, pois é preciso a “[...] 
compreensão dos docentes e a efetivação de mudanças na adoção de estraté-
gias metodológicas nos espaços educacionais para que estas estejam adequa-
das às necessidades, às potencialidades e às características de cada educando” 
(SANTOS, 2020, p. 16). 

A partir da perspectiva de Santos (2020), o professor tem papel funda-
mental na construção de práticas inclusivas, ou seja, precisa compreender a 
importância da educação inclusiva e romper com crenças e preconceitos sobre 
as potencialidades do aluno com deficiência (NANTES, 2019).  Para Nantes 
(2019, p. 16), as práticas inclusivas devem ser construídas a partir dos “sentidos 
sadios” do aluno. A construção de estratégias diagnósticas para identificar as 
habilidades de cada aluno é fundamental, e a partir das informações coletadas, 
se constrói caminhos metodológicos para a educação inclusiva.

Além disso, o diálogo, a práxis docente, o trabalho colaborativo e a for-
mação continuada são pressupostos fundamentais para construir práticas inclu-
sivas. Aliado a isso, é necessário avanço na formação inicial e continuada dos 
professores. As especificidades e características do aluno público-alvo da edu-
cação especial é singular; desse modo, é essencial avançar nos currículos dos 
cursos de licenciatura, bem como construir processos de formação continuada 
de professores a partir da realidade escolar.

Já sobre o diálogo, ele deve nortear o trabalho colaborativo de construção 
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de práticas inclusivas, bem como o processo de ensino aprendizagem. O traba-
lho colaborativo para a educação inclusiva nos estudos analisados deve con-
tar com professores, equipe pedagógica, governo, gestão escolar, professor de 
atendimento educacional especializado e família (ARAÚJO, 2019).  Segundo 
o autor, é primordial contar com apoio orientativo da equipe multidisciplinar, 
tais como psicólogos, fonoaudiólogos e outros profissionais que acompanham o 
desenvolvimento do aluno com deficiência. 

Para Lopes (2021, p. 94), é essencial, para a construção de uma educação 
inclusiva, que professores da sala de aula regular e professor do Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) tenham um “horário para planejamento e 
avaliação comum”.  Nesta perspectiva, a autora destaca a importância de va-
lorizar as percepções dos dois professores sobre os alunos, seja sobre recursos 
metodológicos e avaliação do processo de ensino-aprendizagem. 

Nas observações de Araújo (2019, p.217) durante sua pesquisa, as adapta-
ções curriculares eram construídas “na maior parte do tempo pelos professores 
de apoio”. Percebe-se que, na fala da autora, sobre o contexto observado, a edu-
cação inclusiva ainda não acontece na sala de aula regular.

Para Dias (2019), o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) dos alu-
nos com deficiência é uma ferramenta essencial para a materialização de práticas 
inclusivas.  Para o autor, o PDI é um documento que deve ser elaborado no iní-
cio do ano letivo pelos vários atores envolvidos (professor, professor AEE, pais 
e equipe gestora) no processo de ensino-aprendizagem, onde devem ser relacio-
nados às habilidades do aluno e às propostas de intervenção para acessibilidade.

4.2.2 Práticas inclusivas orientadas pelos princípios do Desenho Universal de 
Aprendizagem

Conforme critérios de inclusão e exclusão descritos no percurso metodo-
lógico, identificou-se 08 (oito) trabalhos sobre práticas inclusas orientadas pelo 
DUA. O primeiro trabalho analisado foi o livro digital para alunos surdos das 
séries iniciais do ensino fundamental (GOMES; CALIXTO; SOUZA, 2018). O 
livro digital, apresentado durante os estudos dos autores, foi construído norteado 
pelos princípios do DUA, observando orientações do protocolo de livros digitais 
acessíveis, elaborado pela UNICEF em 2014. Neste recurso didático digital, o 
aluno surdo tem acesso ao conhecimento por meio de imagens onde são apre-
sentados os conhecimentos em libras, além do conteúdo escrito, o que possibilita 
trabalhar o bilinguismo, ou seja, a Libras e o Português.

Os estudos de Conceição (2019) e Hell, Mendes e Mancini (2020), embo-
ra não estejam explícitos os princípios do DUA, todavia, os autores afirmam a 
necessidade de estratégias, recursos e atividades diversificados para a inclusão, e 
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ambos os autores apresentam recursos didáticos inclusivos, sem a necessidade de 
adaptações curriculares individuais, sendo este um dos princípios norteadores de 
práticas inclusivas orientadas pelo DUA, conforme Nunes e Madureira (2015). 

No trabalho de Conceição (2019), a partir das necessidades apresentadas 
pelos alunos graduandos de pedagogia para se trabalhar a educação inclusiva, 
ela construiu uma sequência didática que, além de orientações sobre a temática, 
apresentou vários jogos inclusivos que poderão ser utilizados nas séries iniciais 
do ensino fundamental com alunos com deficiência visual, auditiva, intelectual 
e física. Os jogos e materiais didáticos elaborados pela autora foram expostos na 
I Mostra de Recursos Pedagógicos para Educação Especial e depois doados à 
Associação de Pais e Pessoas Especiais de Campos dos Goytacazes, RJ.

Dentre os jogos e materiais didáticos inclusivos elaborados por Conceição 
(2019), temos: tapete tátil, jogos de dama adaptado, jogos de alfabetização para 
alunos com transtorno global do desenvolvimento, lápis e porta tinta adaptado 
para deficiente físico/motor, jogo de memória e outros jogos para estimular o 
desenvolvimento motor fino.

Já no estudo de Hell, Mendes e Mancini (2020), eles trabalham com o 
conteúdo de biologia celular, onde foram construídos modelos tridimensionais 
das células eucariontes em Acetato-Vinil de Etileno (EVA) e biscuit, para repre-
sentar a célula animal e vegetal para alunos com deficiência visual. Por meio do 
tato, os alunos cegos e de baixa visão tiveram acesso à representação tridimen-
sional das células eucariontes, construídas com em EVA e biscuit. 

Nos estudos de Juvêncio (2019) em escolas especiais para alunos cegos 
do ensino fundamental e EJA, os alunos utilizam a sala de informática através 
do aplicativo Dosvox e/ou NVDA, por meio de jogos com o objetivo de comple-
mentar os estudos sobre Matemática e Língua Portuguesa. Além disso, uma das 
escolas que Juvêncio (2019) realizou os estudos conta com um professor de infor-
mática e um professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE), que é 
cego; o que possibilita aos alunos cegos avançar nos estudos com maior facilidade. 

O professor de AEE tem condições mais favoráveis de mediar o proces-
so de ensino-aprendizagem. Essa prática inclusiva exitosa, apresentada por 
Juvêncio (2019), traz um elemento que não foi encontrado em nenhuma das ou-
tras práticas: a presença do docente pessoa com deficiência (PCD) no trabalho 
com as TIC em uma escola regular do Ensino Básico. 

No trabalho de Silva (2022), a autora construiu um roteiro didático, com 
avaliação, músicas e conhecimentos sobre o tema água, que pode ser utiliza-
do pelos professores para alunos deficientes visuais ou cegos, do ensino médio. 
Através da elaboração de vários roteiros em braille, a autora trabalhou o con-
teúdo água; destaca-se que este material é para utilização de alunos que são 
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alfabetizados no código tátil braille.
Já no trabalho de Souza e Cleophas (2022) eles construíram um jogo di-

dático de dominó sobre a temática funções orgânicas oxigenadas para o ensino 
da química no ensino médio.  O jogo foi criado a partir do modelo universal de 
dominó, bem como adotou-se as regras também universais deste jogo, onde as 
informações tradicionais do dominó foram substituídas por sete funções orgâni-
cas oxigenadas, com informações em Braille de cada palavra. 

Cassano, Muzzio e Goes (2022) desenvolveram a tabuada de multipli-
cação que pode ser utilizada por alunos com deficiência auditiva e visual. Para 
atender os alunos com deficiência auditiva e visual, os números foram apresen-
tados em Libras e Braille, respectivamente. A tabuada mágica foi construída 
com material de EVA, os números foram dispostos em linhas e colunas; abaixo 
dos números, contém círculos de EVA em alto relevo.  

Carvalho e Zanlorenzi (2022) confeccionaram uma caixa da amizade, 
com o objetivo de promover a interação e socialização entre os alunos. Ela é 
acessível a alunos com deficiência auditiva e visual, ou seja, em Libras, Braille 
e escrita em Língua Portuguesa. Para desenvolver a atividade, conforme orien-
tação dos autores, cada aluno retira da caixa uma carta. Nas cartas, há vários 
pedidos, tais como: abraço, amizade, beijo, aperto de mão, por meio de desenho, 
em Braille, Libras e escrita em Língua Portuguesa. 

5. Considerações finais

O objetivo principal deste estudo foi identificar que práticas educativas 
podem ser implementadas para que a inclusão escolar na educação básica ul-
trapasse os instrumentos normativos e se materialize no ambiente escolar. A 
principal dificuldade para a construção da pesquisa de revisão integrativa foi en-
contrar as práticas inclusivas orientadas pelos princípios do Desenho Universal 
de Aprendizagem (DUA). 

A partir das reflexões sobre a temática, identificou-se que o trabalho cola-
borativo é essencial para nortear a construção de práticas inclusivas orientadas 
pelo DUA. Professor da sala de aula regular e professor especializado devem 
trabalhar juntos em todo o processo de ensino-aprendizagem para que seja real-
mente inclusivo. 

Dentre as práticas pedagógicas inclusivas, há um destaque para o uso dos 
jogos, das tecnologias da informação e comunicação e materiais concretos. É 
importante constar a formação docente a partir da práxis docente como essen-
cial para uma educação inclusiva. 

Além disso, deve-se transpor a simples normatização da educação inclu-
siva e construir um ensino inclusivo colaborativo, a partir da realidade da sala 
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de aula comum e das singularidades dos alunos com deficiência, e o desenho 
universal de aprendizagem é uma possibilidade curricular, que poderá contribuir 
muito para uma educação básica inclusiva.
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DIFERENÇAS E INCLUSÃO: 
QUEM É O OUTRO?

Washington Alves Pagane1

Gustavo dos Santos Souza2

Introdução

Caminhando para uma análise, apresentamos algumas inquietações 
emergidas do contexto de pesquisa de mestrado, desenvolvida no Programa 
de Mestrado em Educação, na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), 
intitulada: “A INCLUSÃO POR MEIO DE PRÁTICAS CORPORAIS DE 
AVENTURA: a concepção de professores que atuam no Projeto Inclusão 
Radical”, tendo como aporte teórico as discussões construídas a partir dos afe-
tamentos do contato com os Estudos Culturais. Diálogos edificadas do local de 
fala, enquanto professor de escola pública, provocando, interrogando, refletindo 
e buscando algo que faça sentido para a inclusão escolar, e a situação dos alunos 
com deficiência na escola, entendendo que todos temos voz sim, mas precisa-
mos ser escutados. E será que escutamos o outro? Quem é o outro? Será que vale 
dizer; “eu imagino como deve ser”, é muito provável que não! Portanto, reco-
nhecemos nossas limitações em razão do distanciamento da realidade por não 
sermos sujeitos com deficiência, mesmo que tenhamos as melhores intenções. 

É perceptível os desafios e dificuldades de diálogos com as diferenças, ou 
efetivação de perspectivas inclusivas e a emergência de uma pedagogia decolonial. 
Walsh (2016) deixa claro que o decolonial não vem de um poder vertical, sendo 
assim, não é de cima, mas das margens, fronteiras, dos movimentos sociais, que se 
comprometem em desafiar, interromper e transgredir as matrizes coloniais.

Vivenciando o “chão da escola”, as experiências obtidas vão de encontro 
com Candau (2011) que defende a posição de que a diferença é constitutiva 
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Educação de Campo Grande. Especialista em Educação Especial Inclusiva. Especialista 
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Bosco - PPGE/UCDB. E-mail: wpagane@gmail.com.
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no ambiente escolar, considerando-a “intrínseca às práticas educativas, ‘está no 
chão da escola’, como afirmou uma professora entrevistada em uma das pesqui-
sas que desenvolvi (CANDAU, 2008a), e atualmente está cada vez mais presente 
na consciência dos educadores e educadoras”.

Neste contexto, é importante pensar sobre práticas do cotidiano que exer-
cem grande poder, e por vezes são negligenciadas, ou até mesmo não compreen-
didas, que promovem distâncias entre a socialização de alunos ditos “normais” 
da escola e alunos “outros”. Exemplificamos, refletindo sobre atividades indi-
vidualizadas, que transformam um cantinho da sala de aula em um ambiente 
segregado. Portanto, vivenciamos o drama de romper com aquilo que construí-
mos com os resquícios da colonialidade. Walsh (2016) considera um processo 
dinâmico, de fazer-se e refazer-se, considerando a capacidade de reconfiguração 
da colonialidade no poder.

Para situarmos o conceito de colonialidade do poder, conversamos com 
Quijano (2005) que explica a colonialidade como sendo uma constituição de um 
poder mundial com um sistema capitalista, moderno, colonial e eurocentrado. 

O autor diz que as identidades foram historicamente produzidas a partir 
da ideia de raça, relacionando raça e divisão do trabalho de forma estrutural. 
Podemos dizer, que isso é sustentado cotidianamente com discursos que ecoam 
naturalização, normalidade e estereótipos.

A suposta superioridade “natural” se expressou, como diz Quijano, “em 
uma operação mental de fundamental importância para todo o padrão 
de poder mundial, principalmente com respeito às relações intersubjeti-
vas”. Assim, as categorias binárias, oriente-ocidente, primitivo-civilizado, 
irracional-racional, mágico/mítico-científico e tradicional-moderno justi-
ficam a superioridade e a inferioridade, razão e não razão - humanização 
e desumanização (colonialidade do ser)- e pressupõem o eurocentrismo 
como perspectiva hegemônica (colonialidade do saber) (QUIJANO, 2000 
apud WALSH, 2009, p. 15)

A naturalização dos colonizados como inferiores aos colonizadores é 
uma mecanismo do sistema colonial, que atuou como “uma nova tecnologia 
de dominação/exploração, neste caso raça/trabalho, articulou-se de maneira 
que aparecesse como naturalmente associada, o que, até o momento, tem sido 
excepcionalmente bem-sucedido.” (Quijano, 2005, p.119).

Para compreendermos a normalidade, Costa, Silveira e Sommer (2003) 
apontam as relações de poder e discursos de verdade, que são retratadas em 
produções no campo dos Estudos Culturais. Outra vertente de estudo, conforme 
os autores, é dos diferentes ambientes em que o poder é “organizado e difundi-
do” no qual referenciam Steinberg e Kincheloe (2001). Os autores compreen-
dem essa vertente de estudos como a “pedagogia cultural”, incluindo as “áreas 



Simone Helen DrumonD iScHkanian | alan ricarDo Duarte Pereira |  rebeca FreitaS ivanicSka

bruna beatriz Da rocHa (organizaDoreS)

152

pedagógicas”, que podemos explicar como os diferentes ambientes, os escolares 
dentre outros. Esses lugares buscam disseminar seus conhecimentos, padroni-
zando suas lições e conceitos.

Nessas lições, freqüentemente se estabelece o normal e, concomitantemen-
te, o desviante; o “progressista”, sinalizando para o “antiquado”; o certo, 
sinalizando para o errado, em um panorama que, marcado pelas questões 
culturais, é naturalizado e mostrado como “moderno”, “atual”, “biolo-
gicamente condicionado”, “estando na ordem das coisas”. (COSTA; 
SILVERA; SOMMER, 2003, p. 37)

Diante dos conceitos de normalidade e naturalização e sua complexidade 
que opera a favor da colonialidade, ainda é preciso citar os estereótipos que, segun-
do Bhabha (1998, p.105), é a principal estratégia discursiva do colonialismo, “[...] é 
uma forma de conhecimento e identificação que vacila entre o que está sempre ‘no 
lugar’, já conhecido, e algo que deve ser ansiosamente repetido”. Bhabha (1998) 
explica que a visão inferiorizada do outro, e o estereótipo para ter força, precisa ser 
reforçado e, neste contexto, a colonialidade é insistentemente reproduzida.

No rastro dessa discussão, compreendemos que o sujeito com deficiên-
cia está inserido em um sistema de dominação, cuja sua identificação acontece 
sempre a partir de um sujeito hegemônico, sendo evidenciado sob uma lógica 
binária que determina o Outro como algo ou alguém avesso ao “padrão”.

A lógica binária é uma forma de distribuição desigual de poder entre dois 
termos de uma oposição. Permite a denominação e dominação do com-
ponente negativo que se opõe àquele considerado essencial e, digamos, 
natural: por sua vez ou simultaneamente, o marginal, o indigente, o louco, 
o deficiente, o viciado em drogas, o homossexual, o imigrante,  a mulher, 
etc… ocuparam e ocupam os espaços do ser-alteridade; uma alteridade 
cuja relação com o eu normal permitiua progressiva destruição de toda 
ambiguidade, a aniquilação de qualquer outro indeterminado que estjea ou 
queira estar fora dessa oposição. O outro da oposição binária, então, não 
existe fora do primeiro termo, mas dentro dele, como sua imagem velada, 
como sua expressão negativa, como sendo necessitada de correção norma-
lizadora. (SKLIAR, 2003, p. 115)

Com esse entendimento sobre a colonialidade e a lógica que atua sob seu 
discurso, visualizamos o estereótipo como um mecanismo que marca os sujei-
tos, naturalizando uma identidade inferiorizada e estabelecida estruturalmente, 
na qual a normalidade atua como um padrão de como devemos ser.

Diante disso, qual o projeto que temos para uma sociedade inclusiva, que 
reconheça e valorize diferenças? Estamos caminhando rumo à uma decoloniza-
ção escolar no que se refere à educação inclusiva? Antes de pensarmos sobre, ne-
cessitamos compreender o que é a colonialidade em si e o que é a decolonização.

Por decolonização, entende-se o rompimento político, econômico, social e 
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principalmente epistemológico com a colonialidade, que por sua vez, se re-
fere à continuidade da dominação colonial, sob novas máscaras, mas que 
veladamente perpetua a lógica da modernidade. (SOUZA, 2022, p. 59)

Quando discutimos propostas pedagógicas, e instrumentalizamos o acom-
panhamento e avaliação dos alunos por meio de plano de ensino individualizado, 
relatórios, portifólio dentre outros, essas propostas rompem com a colonialidade? 
Dialogam com as diferenças? Valorizam sua existência, ou são apenas formalida-
des burocráticas para justificar a presença dos alunos com deficiência na escola?

Hall (2016) afirma que o discurso produz sujeitos e define as suas posi-
ções. Os autores JITSUMORI e BACKES (2011, p.158) afirmam que “O sujeito 
não é a fonte de produção do discurso, ele é geralmente refém dos discursos que 
se dobraram no seu corpo.” Considerando que todos nós somos sujeitos produ-
zidos por discursos, não reduzimos a importância dos referidos instrumentos 
produzidos pelos profissionais na escola.

As interrogações e provocações objetivam reflexões, e pensamentos que 
possam favorecer a desconstrução das amarras da lógica colonial. Nossas inten-
ções distanciam-se de desmerecer o trabalho realizado pelos profissionais da inti-
tulada “Educação Especial”. Mas questionamos de que forma estamos buscando 
romper com os estereótipos de um discurso colonial, já que existe uma ambição de 
“ensinar”, com o argumento do aluno “aprender” amparado pela legislação, que 
assegura, mas não é capaz de efetivar um ambiente escolar democrático.

Sendo assim, o estudo está diretamente articulado com a experiência de 
um dos autores enquanto professor especialista em Educação Especial Inclusiva, 
entrelaçado às discussões teóricas que passaram a incomodar e fizeram emergir 
reflexões que agora trazemos neste artigo, junto aos escritos de Bhabha (1998), 
Walsh (2016), Quijano (2005), Candau (2011), Hall (2014; 2016) e Skiliar (2003).

O paradigma da inclusão e o cenário da exclusão

No atual momento econômico, social, e principalmente político do país, 
tendo como princípio o papel das instituições educacionais, é relevante o que 
Wash (2016) fala em relação à advertência do teórico Stuart Hall sobre os mo-
mentos políticos, que tornam-se ambientes para a produção de movimentos teó-
ricos. Com a crescente dos movimentos conservadores no Brasil, e diante das 
consequências da intolerância, rigidez e exigência de padrões, Candau (2020) 
leva em consideração a retomada da visão tecnicista e produtivista da educação. 
A autora discute questões que considera desafiadoras quando pensamos na es-
cola que temos hoje. Destaca a influência neoliberal nas políticas educacionais, 
uma crise de sentido, e disputas de concepções sobre o que entendemos por 
qualidade da educação, e os múltiplos sujeitos presentes na escola.
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Diante dos múltiplos sujeitos, como será que estamos lidando com as dife-
renças que estão na escola, e nesse sentido, como promover a inclusão dos alunos, 
sabendo que o paradigma da inclusão é cotidianamente um desafio para as escolas?

Caminhamos por uma linha tênue, entre a naturalização de práticas que 
reforçam características segregacionistas e as dificuldades de ensinar conside-
rando as diferenças, diante da importância de ampliar as possibilidades de par-
ticipação dos alunos com deficiência. Essa discussão mergulha profundamente 
no modelo do sistema escolar, esbarrando em conceitos coloniais em sua essên-
cia, dos quais todos nós de certa forma fomos produzidos/afetados por eles. 

Nesse sentido, devemos repensar a inclusão, pois mesmo assegurada pela 
legislação, as exclusões continuam ocorrendo por meio do discurso de normalida-
de, que mantém um modelo escolar que diariamente persiste em sustentar práti-
cas segregacionárias. Transitando pela escola, é comum ouvirmos que a inclusão 
prevista pela legislação “é de mentira”, “essa inclusão não acontece”. Em um 
país onde a desigualdade social é gigantesca, a competição como alternativa de 
sobrevivência na sua esfera mais radical, a inclusão conquistou políticas e legisla-
ções que asseguram um acompanhante especializado, garantia de vaga em escola 
regular e pública, sala de recursos, projetos de esporte adaptado. Ainda sim temos 
dificuldades, mas não podemos esquecer que enquanto educadores e profissionais 
da educação, na prática temos a responsabilidade de operacionalizar os processos 
inclusivos, e muitas vezes sentimos a frustração do fracasso da inclusão escolar. 

Isso acontece porque, ainda hoje, o ambiente escolar está estruturalmente 
tomado por valores da colonialidade, a legislação e as políticas públicas revelam 
a sua fragilidade. São discursos capacitistas, de ordem funcional e de prioridade 
para quem desenvolve melhor as capacidades acadêmicas, o que é contraditório 
se analisarmos os baixos índices das escolas públicas de forma geral, não apenas 
de alunos com deficiência. Portanto, essas características estabelecem a crise 
paradigmática da inclusão. Fica claro o processo de culpabilização das diferen-
ças, dos profissionais que se esforçam frente a esses desafios, do sujeito “outro”, 
que são afetados principalmente pelos discursos de igualdade, confundidos pela 
mesmidade (SKLIAR 2003). Quando falamos em inclusão, poucas questões são 
levantadas, e a igualdade é reproduzida.

Sem dúvida a afirmação de uma professora, “aqui são todos iguais”, res-
posta à pergunta “como você lida com as diferenças na sua sala de aula?”, 
é recorrente e expressão de uma cultura escolar construída sobre a afir-
mação da igualdade, legado da lógica da modernidade, que impregna os 
processos educacionais. (CANDAU, 2012, pág. 238)

Na escola, em qualquer discussão sobre as diferenças, é comum ouvirmos 
que todos somos iguais, ignorando as diferenças. Candau (2012) evidencia que 
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o termo “diferença” nos depoimentos dos educadores, por vezes é associado a 
um problema a ser resolvido. Sendo assim, o discurso de igualdade repassa toda 
a responsabilidade para o sujeito “diferente”, este que deve de alguma maneira 
se esforçar para adaptar-se à sociedade. 

Considerando o ambiente escolar, as diferenças que transitam por ele, 
dentre elas, crianças com deficiência, passamos a ter uma noção de como esse 
cenário da colonialidade pode ser perverso. Em outras pesquisas encontramos 
diálogos semelhantes como o de Jitsumori e Backes (2011), em estudos sobre 
como os docentes lidam com as diferentes identidades que transitam pela escola. 
Os autores reconheceram a presença naturalizada e normalizada do cotidiano 
em sala de aula que é permeada pelas experiências e a convivência com as di-
ferenças. Consideram ainda, que não é possível defender o discurso que todos 
são iguais, e que não existem diferenças, levando em consideração as diversas 
culturas, reconhecendo que somos todos diferentes, e chamam a atenção que 
isso não significa que somos superiores ou inferiores.

E dentro desse complexo emaranhado de diferenças, Hall (2014) nos mos-
tra que não somos sujeitos unitários, mas sim a soma das diversas identidades 
plurais e que essas identidades se manifestam de acordo com o ambiente em que 
estamos, sendo afetados nestes e por estes espaços e pelas relações com diferen-
tes sujeitos ali presentes.

as identidades são construídas por meio da diferença e não fora dela. Isso 
implica o reconhecimento radicalmente perturbador de que é apenas por 
meio da relação com o Outro, da relação com aquilo que não é, com pre-
cisamente aquilo que falta, com aquilo que tem sido chamado de exterior 
constitutivo, que o significado ‘positivo’ de qualquer termo - e, assim, sua 
‘identidade’- pode ser construído (HALL, 2014, p. 110).

Diante deste paradigma da inclusão, existe uma preocupação em incluir 
os excluídos, porém, inserindo, fixando, acomodando cada um deles em um 
modelo normalizado de sociedade, como seres que obrigatoriamente precisam 
se adaptar para sobreviver. Então não precisamos e nem devemos acreditar que 
a inclusão não deu certo e que seu fracasso deve-se às diferenças. É preciso olhar 
além, para um projeto de sociedade com suas relações de poder, um poder que 
é mantido, que opera reforçando a colonialidade, sem espaço para as diferenças, 
inferiorizando e subalternizando-as por meio de mecanismos e estratégias que 
ao longo do tempo ficam mais sofisticadas, mobilizando processos de manipu-
lação que auxiliam na arquitetura e construção de uma sociedade hegemônica.

Neste cenário de exclusão, percebemos a fragilidade da legislação que 
assegura acesso, garantindo vaga para alunos com deficiência, com uma polí-
tica que está preocupada em aproximar essas pessoas de uma sociedade “nor-
mal”, além de preocupar-se em diminuir conflitos por meio da propagação de 
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discursos que o problema foi resolvido, minimizando o surgimento de movi-
mentos sociais, perpetuando o controle e o poder hegemônico. Reforçamos essa 
crítica ao Estado, quando realizamos especializações na área da educação espe-
cial, basicamente temos aulas da legislação da educação especial e sua história, 
geralmente é apresentada uma linha do tempo que transmite progresso, descrita 
como; exclusão, segregação, integração e inclusão.

Mas não atingimos o patamar da inclusão, ainda é ausente uma pers-
pectiva epistemológica outra que advenha do lugar de enunciação daqueles 
considerados outros, uma perspectiva onde as diferenças não são somente re-
conhecidas (em sua existência) mas também respeitadas em suas particularida-
des. Precisamos discutir sobre a perspectiva do sujeito com deficiência enquanto 
parte constituinte da sociedade, porém não como um indivíduo que deve ser 
assimilado, e, dessa forma então, daremos passos significativos rumo à 

construção de sociedades que assumam as diferenças como constitutivas 
da democracia e sejam capazes de construir relações novas, verdadeira-
mente igualitárias entre os diferentes grupos socioculturais, o que supõe 
empoderar aqueles que foram historicamente inferiorizados. (CANDAU, 
2012, p. 244)

Pensando a partir de Candau (2012), vemos que a compreensão do con-
texto pedagógico a partir das diferenças, articulando sociedade e escola, con-
tribui para a visualização de um horizonte  em que a formação de sujeitos seja 
marcada pelo reconhecimento  das “diferenças enquanto riqueza de sua socie-
dade, assumindo-as como uma diversidade que se faz presente e compreenden-
do a necessidade de serem respeitadas todas essas diversidades, seja no sentido 
cultural, de gênero e sexulidade, entre outras diversidades”, como é o caso dos 
sujeitos com deficiência (SOUZA, 2022, p. 59).

Quem é o “outro” no ambiente escolar?

Quem é o outro que desliza, roda, caminha pelo pátio da escola? Até os seus 
caminhos e trieiros são diferentes no ambiente escolar, assim como nas cidades e 
nos seus bairros, não oferecem um caminho regular. O aluno com deficiência não 
ocupa o espaço na escola, está sempre nas margens, e refletimos sobre onde eles 
ficam, por onde eles andam, as posições que ocupam neste espaço.

Avançando nessa discussão, podemos então dizer, que esta posição aca-
ba sendo determinada diante da lógica da homogeneização (SKLIAR, 2003) 
que não aceita singularidades. Aproveitando a concepção de espaço de Skliar 
(2003), observa-se que esse é organizado pelo mapa da mesmidade onde há o 
centro, cujo é o local em que a mesmidade hegemônica ocupa em seus diversos 
sentidos (cultural, étnico-racial, gênero, deficiente); tudo o que sobra em torno 
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desse centro são aqueles que não seguem o paradigma e por conta disso, por 
sua diferença, é propositalmente posto às margens dessa dita sociedade. Diante 
disso, vemos atuar o discurso colonial

que por sua vez prega a idéia de que a existência de sujeitos outros amea-
çam à sua mesmidade; nesse sentido, o estereótipo acaba sendo uma forma 
como o discurso colonial constrói depreciações das diferenças, no sentido 
de que elas são ameaças à pureza da homogeneidade, podem corromper, 
estragar, manchar a “cultura pura” (BHABHA, 1998 apud SOUZA, 2022, 
p. 51, grifo nosso).

A existência dos periféricos é direcionada pela busca de mecanismos, pelo 
esforço para ocupar o centro e ser como os outros, por meio de um padrão, um 
modelo de perfeição a ser alcançado. Nesta mesmidade, as inclusões e exclusões 
são baseadas em normatizações e normalizações. Afinal, todas as pessoas dese-
jam as mesmas coisas e têm os mesmos objetivos a serem alcançados? Se a respos-
ta for não, o que parece ser mais coerente, romper com a lógica da mesmidade que 
supõe que todos desejam as mesmas coisas se faz uma tarefa muito difícil, porém 
necessária. No cotidiano escolar ainda temos alunos que continuam nas margens 
do processo educacional, pois são determinados por um discurso que os coloca 
como periféricos, marginais, excluídos, “cujo a única razão da sua existência deve-
ria ser esforçar-se para entrar, para ser incluído, para estar no centro, para ocupá-lo 
e assim ser, finalmente, como os demais” (SKLIAR, 2003, p. 99).

Temos que refletir sobre essa busca contínua pela normalização das defi-
ciências, em um processo perverso, onde o sujeito outro, excluído, é o principal 
responsável pela sua inclusão, com a responsabilidade de conseguir realizar, pro-
duzir, desenvolver suas funcionalidades assim como os demais. Estamos falando 
de alunos que, em sua maioria, conciliam sua vida com atendimentos clínicos, 
consultas médicas e que, mesmo presentes, parecem ser invisíveis. 

Não escondemos a pretensão de desvelar e rasgar o manto que romantiza 
a presença dos alunos com deficiência na escola, e revelar o que enfrentam no 
ambiente escolar. Dentre as inúmeras discussões que poderíamos levantar, va-
mos pela linha da invisibilidade das diferenças, considerando uma barreira, que 
para ser vencida é preciso desconstruir principalmente os estereótipos. Bhabha 
(1998) discorre sobre a estratégia discursiva que define e marca as diferenças de 
forma reducionista, que subalterniza e favorece a hierarquização. 

Os sujeitos com deficiência que transitam pela escola, evidenciam a ne-
cessidade de refletir e reconhecer essas diferenças, o corpo diferente, as poten-
cialidades do aluno, pautada na resistência, luta, valorização e combate da visão 
reducionista, que marca com estereótipos, e por vezes destaca a deficiência. Isso 
fica muito nítido quando mais uma vez perguntamos, “quem é o ‘outro’”? E 
agora com angústia da escola, e os discursos que ecoam por esse ambiente, é 
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muito comum que as respostas sejam: “o Dow”, “o autista do 3º ano”, “o defi-
ciente” ou “aquele que bate”. 

Percebemos então que o sujeito outro é basicamente conhecido pelo este-
reótipo e marcado pela sua diferença, com a presença ignorada, sendo assim, esses 
sujeitos acabam sendo conhecidos, reconhecidos e definidos pela sua deficiência. 
Definimos aqui um processo silencioso, com mecanismos que buscam invisibilizar 
o sujeito “outro” nos espaços, características que retratam o modelo colonial, que 
inferioriza a presença da diferença no espaço, e não reconhece a sua importância.

O “outro”, com destaque neste estudo para os alunos considerados da 
“Educação Especial”, digamos assim, defendendo o termo aluno com deficiên-
cia, pessoa com deficiência.

Os movimentos mundiais de pessoas com deficiência, incluindo os do 
Brasil, estão debatendo o nome pelo qual elas desejam ser chamadas. 
Mundialmente, já fecharam a questão: querem ser chamadas de “pessoas 
com deficiência” em todos os idiomas. E esse termo faz parte do texto 
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotado 
pela ONU em 13/12/06, ratificado, com equivalência de emenda consti-
tucional, através do Decreto Legislativo n. 186, de 9/7/08, do Congresso 
Nacional; e foi promulgado através do Decreto n. 6.949, de 25/8/09. 
(SASSAKI, 2013, pág.6)

Parece existir intenções de distanciar a palavra deficiência, que é considera-
da como algo ruim, diante da insistência em marcar com discursos coloniais, em 
meio a um processo de normalização. Criticamos esse ponto de vista, com as ter-
minologias que já foram utilizadas ou ainda mantidas na legislação e documentos 
públicos, como por exemplo o termo “portador de necessidades especiais”. 

Os movimentos de pessoas com deficiência estão empenhados em gritar 
para a sociedade, que a pessoa é o que importa, e que devemos deixar de lado a 
demarcação colonial sob a qual evidencia-se negativamente a deficiência. Sassaki 
(2013) explica que “pessoas com deficiência” é o termo com cada vez mais aceito, 
e afirma que no maior evento (“Encontrão”) das organizações de pessoas com 
deficiência, realizado no Recife em 2000, oportunidade que conclamaram este 
termo, a pessoa, o humano, o sujeito vem e sempre virá antes da deficiência. 

Considerações finais

Percebemos um percurso que deve ser tratado como um projeto de so-
ciedade, que demanda dialogarmos na escola com as diferenças, combatendo 
as marcas provocadas pelo colonialismo. A escola acaba fundamentando-se na 
ambição de ensinar apoiando-se na rigidez da grade curricular. Porém, mesmo 
com a característica de excluir, marcar, e reforçar discursos coloniais, a escola 
pode ser ressignificada, com a emergente necessidade de pensar uma educação 



EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INCLUSÃO: 
VALOrIzAÇÃO DO ALUNO E TrAbALhO pEDAGóGICO

159

outra, sensibilizar os seus olhares para atividades pedagógicas que possam ser 
mediadas para a vivência, o prazer de fazer junto, com orientações, adequações, 
participação dos alunos, ações de valorização e reconhecimento das diferenças, 
com o esforço de construir elementos para uma sociedade inclusiva. 

Os atravessamentos fronteiriços com os “outros”, podem permitir a emer-
gência de “novos signos de identidade e postos inovadores de colaboração e con-
testação, no ato de definir a própria ideia de sociedade” (Bhabha, 1998, p. 20). 
Esses elementos podem ser construídos a partir de pesquisas que busquem ouvir 
não apenas professores, mas destaco a importância de pesquisas que objetivem a 
escuta de pessoas com deficiência e suas experiências. Emerge a importância de 
atitudes de enfrentamento que vão além de tecnologias assistivas, materiais ade-
quados ou acessibilidade, mesmo reconhecendo a importância e necessidade. 

Precisamos discutir essa problemática na escola, com ações e projetos que 
reconheçam que a diferença é inerente da grandeza da diversidade humana, da vida. 
Portanto, valorizar as diferenças, é uma postura política! Não é apenas sobre qual 
profissional atende o aluno com deficiência, ou quantos profissionais estão acompa-
nhando, ou quais projetos são executados, é sobre o que a comunidade escolar pensa 
sobre esse sujeito “outro”, que é diferente, quer ter visibilidade, ser reconhecido e 
por fim valorizado. Essa discussão é complexa, uma análise do espaço, estereótipos, 
processo de normalização, que protagoniza ou é palco da invisibilidade. 

Diante deste cenário, do “outro” invisível, como fica a identidade da pessoa 
com deficiência? Interrogando às práticas da escola, quais práticas evidenciam o 
potencial do sujeito com deficiência? Perguntas que são negligenciadas, respos-
tas que surgem a partir do momento que escutarmos, com atenção e vontade de 
compreender quem são, e abrimos espaço rompendo com a mesmidade (SKLIAR 
2003), e por fim ter o prazer de conhecer e reconhecer o “outro”, enfrentando o 
drama e os anseios provocados pela invisibilidade, diante do direito de ser e existir.
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ESPAÇO DE INCLUSÃO: JARDIM SENSORIAL 
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1. Introdução 

O jardim... quando se ouve esta palavra, remete-se, de forma automática, 
para um espaço, seja físico ou mental, um local com flores, plantas, colorido, 
perfumado, alegre, o fundo verde da grama, árvores e arvoredos, que contrasta 
com os coloridos das flores de várias espécies em conjunto com as borboletas, 
abelhas, e outros elementos importantes que auxiliam na fecundação e poliniza-
ção das plantas. A palavra jardim, segundo o dicionário Aurélio (2004), significa 
“terreno onde se cultivam plantas para recreio e estudo”. 

De acordo com Paiva e Alves (2001), a palavra jardim tem sua origem na 
língua hebraica, composta pela junção de “gan” que significa proteger, defender 
e “éden” com o sentido de prazer, satisfação e encanto. 

Questionado sobre a definição do termo a uma pessoa com deficiência 
visual, ela descreveu:

[...] ao adentrar no jardim eu pude sentir e ouvir a água, ouvi pássaros can-
tando, senti que há pedras formando passarelas, e que me foram descritos, 
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tituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologias do Tocantins (IFTO). E-mail: euler.
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senti o cheiro aromatizador de algumas plantas medicinais e outras que 
são utilizadas para temperos como o coentro, pude sentir por meio do tato 
o espaço para os pássaros, e senti o alpiste, alimento para os pássaros que 
vivem por ali. Foi-me descrito também um espaço para abelhas sem ferrão, 
vejo isto como interessante, pois na medida que o espaço possui flores e 
plantas é adequado para as abelhas, enfim fiquei encantado com o jardim 
sensorial. (Sol, 2022, entrevista individual).

Criado em 2022, o jardim sensorial, da Universidade da Maturidade 
(UMA), localizado no espaço físico da Universidade Federal do Tocantins 
(UFT), Campus Palmas. O projeto do referido jardim, em parceria com a 
UniCatólica Tocantins, foi construído por estudantes do Curso de Engenharia, 
ocorrido no primeiro semestre de 2022.  

É importante salientar, que o jardim sensorial foi construído com materiais 
como: restos de construção, madeiras, mudas de hortaliças, flores, plantas 
medicinais, pneus, entre outros, que foram doados pela comunidade. O espaço é 
um local para apreciação da natureza e bem-estar para a comunidade universitária.

Nesse sentido, o estudo que se apresenta tem como objetivo geral tratar 
sobre a relevância do jardim sensorial como ferramenta de inclusão e espaço 
de estudo para a diversidade geracional, implementado no Campus Palmas da 
Universidade Federal do Tocantins.

2. Metodologia

Os caminhos metodológicos desse estudo forão norteados pela teoria da 
fenomenologia, pelo fato de desvelar a cotidianidade do mundo do ser em que a 
experiência se passa e transparece na descrição de suas vivências, consciências, 
falas, sensações, emoções e pensamentos, permitindo-lhe questionar o fenôme-
no que deseja compreender. 

Nesse sentido, a fenomenologia é, afinal, um método de aprendizagem 
diretamente relacionado à experiência cultural e, em essência, atento ao proble-
ma do sentido da existência. Assim, todos nós somos aprendizes, em relação 
ao outro, constantemente desafiados a nos tornar mais plenamente sujeitos de 
nossa própria história, de nosso próprio discurso intercultural e intergeracional 
(REZENDE, 1990). 

Considera-se a fenomenologia um método que nos proporciona o cami-
nho de se buscar o acesso ao mundo originalmente pela percepção e não pelas 
explicações elaboradas da tradição técnico-científica. Por conseguinte, propo-
mos que a concepção desse método seja a referência para apontarmos as contri-
buições da fenomenologia para a educação. Segundo, Caminha (2012):

O paradigma fenomenológico nos mostra que os educadores devem 
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valorizar o desenvolvimento integral da pessoa, considerando sua inteli-
gência e sensibilidade. Nesse sentido, a autonomia, a responsabilidade, 
a solidariedade, a criatividade e a iniciativa devem substituir o mero con-
formismo da ordem estabelecida. Do ponto de vista fenomenológico, o 
sujeito ético, estético e político deve ser uma referência permanente da 
formação humana por meio da autonomia, sensibilidade e cidadania, eli-
dindo o preconceito. (CAMINHA, 2012, p.18).

Nossa experiência, como pesquisador, tem sido, na trilha da abordagem 
fenomenológica, um movimento de investigação direta e de descrição de fenô-
menos que são experenciados conscientemente, tão livre quanto possível, de 
pressupostos e de preconceitos, conforme afirma Rocha (2019).

Desse modo, ressalta-se que o fundamental da educação é a formação, 
seja pelo ensino, pela pesquisa ou pela extensão, segundo o autor mencionado 
anteriormente.

No mesmo sentido, Ewald (2008) afirma que a fenomenologia faz o mun-
do parecer um fenômeno e é a consciência intencional, essa consciência “de” al-
guma coisa, que apreende o fenômeno nas suas várias possibilidades. É a vivên-
cia imediata da consciência, tomada como ato intencional de uma percepção, 
emoção, imaginação e recordação, por exemplo, que visa um objeto, adotado 
por Husserl como ponto de partida para discutir o conhecimento. “[...] o psíqui-
co não é aparência empírica; é “vivência”, averiguada na reflexão”. 

Dessa forma, para este estudo, optou-se pela pesquisa qualitativa e objeti-
vos exploratórios, com revisão de literatura e análise documental. Foi aplicado 
questionário via Google Forms, composto por sete questões e um espaço para 
o participante deixar uma mensagem. Tivemos um total de 22 pessoas que res-
ponderam o questionário, tanto os velhos da UMA quanto os estudantes da 
UniCatólica, que trabalharam na construção do Jardim Sensorial, sendo 28,6% 
da UniCatólica e 71,4% da Universidade da Maturidade.

Por concebermos que esta abordagem é a que melhor retrata o fenômeno 
educacional ou a educação como fenômeno, contrapomo-nos aos fundamentos 
das pesquisas em ciências naturais e destacamos as experiências vivenciais e a 
experiência consciente de sujeito, aprendendo o sentido do objeto, isto é, dos 
ideais hipotéticos teórico-dedutivos (ROCHA e MAIA, 2017).

A maioria dos participantes parabenizou pela ação educacional, solidária 
e inclusiva. Esse jardim é um rico espaço de integração e de pesquisas no campo 
científico. Esta produção é um estudo inicial para os demais estudos e práticas 
que serão oriundos desse espaço. 

Nesse sentido, o jardim sensorial da Universidade da Maturidade surgiu 
da necessidade de desenvolver um projeto de pesquisa, ensino e extensão que 
possibilitassem a inclusão de estudantes velhos e de pessoas com deficiência em 
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atividades intergeracionais.

Para que aconteça uma verdadeira atividade intergeracional entre a pessoa 
velha e as crianças e jovens, deve-se readquirir o valor da família em si 
própria, seja no domínio padrão, na vizinhança, na troca de serviços e de 
afetos, na participação da vida cotidiana, lugar natural de encontro e com-
preensão, de reciprocidade, de reconhecimento do outro, de colaboração 
mútua (OSÓRIO, 2002, p. 59)

Além disso, essa atividade efetivada no jardim sensorial visa integrar as 
crianças, adolescentes e jovens com deficiência visual, mental, física, auditiva 
e outras, de maneira a estimular os sentidos de forma intercultural, adquirin-
do noções de horticultura pelo plantio de hortaliças, incentivar o consumo de 
frutos e hortaliças e promover a conscientização sobre a conservação do meio 
ambiente, com as oficinas de reciclagem, com o objetivo de, ao final do período 
de atuação, os resultados sejam expressivos, no ambiente escolar e doméstico. 
As ações visam à organização e ampliação das espécies olerícolas e terapêuticas 
plantadas, como forma de intensificar a conscientização sobre a importância da 
estimulação dos sentidos. 

Essa parceria proporcionou uma significativa contrapartida social, edu-
cacional e cultural, bem como a oportunidade de professores repassarem seus 
conhecimentos e dos estudantes terem a experiência da atuação em trabalhos 
extensionistas, se desenvolvendo como cidadãos e futuros profissionais.

3. Referencial teórico

Além do contato com a natureza, o jardim sensorial proporciona ao sujeito 
ver e tocar as plantas, sentir cheiros e sabores, escutar sons reproduzidos por plan-
tas e interagir no ambiente, sendo assim, uma associação dos diferentes sentidos, 
visando estimular a percepção do ambiente de forma completa e de diferentes 
formas. Ressaltando essa visão, Silva e Libano (2014) afirmam que, por meio da 
percepção durante as atividades, é possível a integração com o meio ambiente.

O jardim sensorial da Universidade da Maturidade foi planejado como 
atividades em seu espaço, envolvendo estudantes e professores em práticas de 
pesquisa e extensão, de formação inicial e continuada, promovendo a sensibili-
zação sobre o ensino inclusivo e a acessibilidade.

Idealizado como um espaço voltado à acessibilidade e inclusão, seu design 
foi projetado para proporcionar aos visitantes a independência durante sua visita, 
como, por exemplo, o piso rebuscado de britas e gramas para guiar as pessoas 
com deficiência visual. Para os estímulos auditivos, foi feita uma fonte de luz e 
utilizou-se, ainda, de blocos coloridos, contribuindo para os sentidos da visão, 
plantas aromáticas no intento de desenvolver o olfato, além de plantas comestíveis 
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e terapêuticas, a fim de desenvolver o paladar, como um viés de inclusão.
Nesse sentido, é fulcral que seja garantida:

[...] a inclusão (relacionada com o acesso de todas as pessoas e grupos a 
terem uma boa educação de qualidade e com as oportunidades de atingi-
rem resultados desejados), a relevância (concernente à medida em que os 
resultados de aprendizagem são significativos para todos os aprendentes 
independentemente da idade, classe social ou especificidades de deficiên-
cia, valorizados pelas comunidades e consistentes com as prioridades de 
desenvolvimento nacionais) e a participação democrática relacionada com 
a participação, o debate público e a voz enquanto condições imprescindí-
veis para realizar as outras dimensões da justiça social, para a efetivação 
da acessibilidade. (ROSÁRIO, SOUZA, e ROCHA, 2021, p. 211).

Para além da acessibilidade e inclusão arquitetônica, o projeto do jardim 
sensorial possibilitou aos estudantes velhos a acessibilidade pedagógica, propon-
do materiais e atividades que ampliem o ensino inclusivo nas referidas áreas, 
garantindo, também, a inclusão na Universidade.

Pelo prisma por onde se percebe, o jardim sensorial possibilita pensar os de-
safios da formação, pela perspectiva da universidade, mas não formação em geral e, 
sim, uma formação geográfica e culturalmente localizada, no caso em discussão na 
Amazônia. Primeiramente, porque não se trata só do papel da universidade frente 
à formação docente, mas, também, das responsabilidades docentes, individuais e 
sociais daqueles que se encontram em formação discente (MARCIEL, 2016).

Sabe-se que, desde a antiguidade, os jardins foram espaços criados para 
o lazer e prazer, onde era possível viajar no tempo, experimentar sensações di-
ferentes, promover encontros e entrar em contato com a natureza em sua mais 
exuberante expressão (CHIMENTTHI; CRUZ, 2008).

Analisando-se a evolução histórica de jardins sensoriais, verifica-se que 
as funções destes se modificaram ao longo do tempo, mas, de forma geral, no 
passado, não privilegiaram o acesso e o desfrute pelas pessoas com deficiência, 
principalmente, as que possuíam a limitação da visão. Para muitas civilizações 
antigas, essas pessoas eram vítimas de preconceitos. Além disso, os jardins an-
tigos foram sempre concebidos mais para serem vistos do que sentidos e eram 
símbolos evidentes da riqueza e poder de seus proprietários (LEÃO, 2007).

Atualmente, é notável que um grupo minoritário da população continua a 
ser excluída de usufruir destes espaços naturais de lazer. Dentre essas pessoas, es-
tão aquelas que possuem deficiência física, auditiva, visual e autista. Para que eles 
tenham acesso a esses locais, torna-se necessária uma estrutura física adaptada 
que os contemple. Isso porque o modo como os parques e jardins são planejados 
e construídos privilegia, primordialmente, o sentido da visão para seu usufruto. 

Ainda segundo Leão (2007), as pessoas com deficiência visual são 
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excluídas de uma experiência completa nos jardins tradicionais e Mosquera 
(2009) nos mostra que elas não vivem num mundo à parte, mas que interagem 
com o meio e precisam se sentir incluídas na sociedade. 

Essas “minorias sociais presente na Amazônia”, são grupos marginaliza-
dos no contexto social, em função de aspectos econômicos, sociais, cultu-
rais, físicos idade ou religiosos, são aquelas que são deixadas em determi-
nada vulnerabilidade e tem seus direitos negados pelo Poder público. Ao 
passo que o termo “diversidade” tem sido cada vez mais comum nos docu-
mentos, ações e projetos de governos, retratando a pluralidade das pessoas 
e afeita à tolerância. Nós fazemos opção pela abordagem das “diferenças” 
para refletirmos as minorias sociais, por estarem mais associadas ao reco-
nhecimento e igualdade de direito, no intento de elidir a exclusão social 
(ROCHA, 2019, p. 01).

Essa exclusão que a Amazônia tem vivido ao longo de sua história de-
monstra que a inclusão escolar, que vinha caminhando a passos lentos na região, 
fica ainda mais comprometida a partir do ano de 2020, em virtude da pandemia 
ocasionada pela Covid-19 em todo o mundo, cujas consequências podem ser 
constatadas no Relatório de Monitoramento Global da Educação. Pode-se afir-
mar que a pandemia apresenta três consequências para a inclusão na educação: 
perda de aprendizagem; aumento da pobreza devido à recessão e interrupção 
dos serviços de suporte, as quais afetam mais os alunos desfavorecidos, como 
afirmam os autores a seguir:

Essa realidade sempre esteve presente nas redes de ensino brasileiro, antes 
da pandemia e expostas mais claramente com a pandemia. Na verdade, a 
população amazônica vive em uma situação de constante «apagão digital», 
o que revela mais uma das formas de exclusão às quais é submetida a maior 
parte da sociedade local (ROSÁRIO, SOUZA, e ROCHA, 2021, p. 210).

Assim, pode-se definir o homem a partir de três perspectivas: determinante-
mente criado (epistemologia teológica), biológico-racional (epistemologia genética) 
ou biológico-sociocultural (epistemologia materialista). Essa última perspectiva con-
cebe o homem não somente como animal, biológico, mas fundamentalmente, como 
um ser vivo que, ao procurar transformar a natureza para sua própria sobrevivência 
e inclusão, acabou desenvolvendo em si capacidades que o fizeram se distinguir dos 
outros animais: as faculdades humanas, diz Marciel (2016).

Os jardins, de modo geral, representam um espaço de lazer e prazer. Por 
meio desse espaço, é possível experimentar sensações diferentes e entrar em con-
tato com a natureza em sua mais exuberante expressão. O jardim sensorial difere 
dos jardins comuns em sua proposta, ele deixa de ser apenas uma área de lazer 
para se tornar um instrumento de inclusão social de pessoas com diversos tipos 
de necessidades. 
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Neste caso, cada uma de suas relações humanas com o mundo, como ver, 
ouvir, cheirar, degustar, sentir, pensar, observar, perceber, desejar, atuar e amar, 
em resumo, todos os órgãos de sua individualidade, como os órgãos que são ime-
diatamente comunitários em sua forma são, em seu comportamento objetivo, seu 
comportamento desde o objeto à apropriação deste. Logo, em suas relações de 
apropriação do mundo, por meio do trabalho e da educação, o homem tem desen-
volvido suas múltiplas capacidades sensoriais e intelectuais (MARCIEL, 2016). 

O jardim sensorial é diferente de um tradicional, haja vista que ele tem 
a possibilidade de estimular os sentidos, apresentando diversos benefícios, tais 
como: ser um ótimo lugar para encontros, convívios e lazer. Ele pode ser utili-
zado como uma tecnologia social com um viés educacional, intergeracional e 
intercultural para desenvolver a aprendizagem de crianças, adolescentes e jovens 
com deficiência e pessoas velhas.

O jardim sensorial pode proporcionar aos discentes, jovens com deficiên-
cia e as pessoas velhas uma troca de saberes entre as gerações. Um diálogo im-
portante que outorga segurança às contestações e pluralidade imaginativas da 
humanidade, enfatizado, inclusive, por Osório, 2002, p. 117, esclarece que “a 
convivência entre jovens e idosos na Universidade da Maturidade, oriundos de 
distintas realidades, não se separa da influência histórica, ela oferece a origina-
lidade e solidariedade por meio dos valores existenciais do passado e ofereceu 
uma aproximação intergeracional neles enraizados culturalmente”.

O ser humano se constitui por meio de um processo complexo: somos ao 
mesmo tempo semelhantes (enquanto gênero humano) e muito diferentes 
(enquanto forma de realização do humano ao longo da história e da cultu-
ra). Podemos dizer que o que nos torna mais semelhantes enquanto gênero 
humano é o fato de todos apresentarmos diferenças: de gênero, raça/etnia. 
idades, deficiência, culturas, experiências, entre outros. E mais: somos de-
safiados pela própria experiência humana a aprender a conviver com as 
diferenças. O nosso grande desafio está em desenvolver uma postura ética 
de não hierarquizar as diferenças e entender que nenhum grupo humano 
e social é melhor ou pior do que outro. Na realidade, somos diferentes 
(ROCHA e MAIA, 2017, p. 223).

Não propomos que esses fenômenos sejam naturalmente distintos ou que 
tenham ocorrido assincronamente. Essa distinção é, antes, uma estratégia analíti-
ca de olhar com lupa o período histórico e diversas gerações que vivem e convivem 
entre si, construindo, assim, o seu próprio espaço social. (SENKEVICS, 2021).

Ressalta-se, ainda, que esse ambiente é indicado por médicos para auxi-
liar pessoas velhas com problemas de saúde (DETONI, 2001). Considerado, 
também, um espaço de convívio social e que deve ser compartilhado por qual-
quer cidadão, incluindo as pessoas com deficiência em geral e pessoas velhas 
(OSÓRIO, 2018).  
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Segundo Matos et al (2013), os jardins são sinônimos de entretenimento e 
descanso, onde a natureza é responsável por proporcionar sensações variadas no 
contato feito pelo sujeito além do conhecimento adquirido. A dinâmica a qual 
o jardim propõe auxilia, de maneira positiva, no processo de aprendizagem do 
indivíduo por ser uma tecnologia social que desperta o interesse de quem utiliza.

Não se pode olvidar, que toda prática educativa demanda a existência de 
sujeitos, um que, ensinando, aprende, outro que, aprendendo, ensina, daí 
o seu cunho gnosiológico; a existência de objetos, conteúdos a serem en-
sinados e aprendidos envolve o uso de métodos, de técnicas, de materiais; 
implica, em função de seu caráter diretivo, objetivo, sonhos, utopias, ideias 
[...]. (HAGE, SILVA e COSTA, 2020, p. 12).

A proposta de se criar um ambiente educacional como o jardim sensorial 
“vem da necessidade de tornar equânime o outro sentido, para além do sentido 
da visão na aprendizagem, criando um ambiente de educação cooperativa e in-
clusiva” (SILVA e LIBANO, 2014, p.07).

[...] fortalecendo o debate de que, é de fundamental importância o desen-
volvimento de um processo educativo que paute as condições históricas 
dos sujeitos, para que os mesmos se articulem, se organizem, e se assu-
mam enquanto sujeitos de direitos, e construtores históricos da sua própria 
inclusão na educação (HAGE, SILVA e COSTA, 2020, p. 20).

Ademais, Silva, (2018, p. 07) afirma que “o jardim sensorial tem um po-
der de desenvolvimento psicológico, cognitivo, emocional e terapêutico e princi-
palmente educacional, o mesmo se torna uma ótima metodologia e uma forma 
de ser trabalhada a educação inclusiva em todos seus aspectos”.

Além da estrutura física do jardim, para desenvolver os aspectos psicoló-
gico, cognitivo, emocional, terapêutico e, principalmente, educacional, “é neces-
sário ter atenção no que diz respeito à parte vegetal que irá constituí-lo, já que 
todas as pessoas seja ela com conhecimento ou não sobre determinadas espécies, 
terão acesso a ele” (FARIAS, 2020, p.19). 

Tendo em vista as características da população que visitará o jardim sen-
sorial, “a escolha das plantas que irão estar acessíveis requer alguns cuidados” 
(CARVALHO, 2011, p. 39). Esse cuidado é necessário, para que nenhum vi-
sitante tenha eventuais problemas, ao entrar em contato com alguma espécie 
botânica prejudicial à saúde.

Portanto, no contexto amazonense, para tornar acessível o jardim senso-
rial, faz-se necessário o lócus do processo educativo especificamente sobre os ter-
ritórios e as territorialidades das águas, das terras e das florestas, com seus diver-
sos saberes, viveres e conviveres entre si, com a comunidade e a natureza, cujas 
fronteiras não são físicas, mas inter-relacionadas às questões políticas, culturais, 
ambientais, econômicas e sociais (VASCONCELOS e ALBARADO, 2020).
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Desse modo, como ideia inovadora, o Jardim Sensorial na Universidade 
da Maturidade propicia uma abordagem multidisciplinar, relacionando noções 
de interações ecossistêmicas e de biodiversidade existentes ao visitante, eviden-
ciando sua qualidade socioeducativa (OSÓRIO, 2018).

Por isso, defendemos as diversidades e complexidades presentes nos ter-
ritórios da Amazônia, em que a cultura, terra, água, os movimentos sociais,  
florestas e jardins constituem-se como matrizes formadoras dos sujeitos edu-
cadores e educandos que nos ensinam e aprendem que a educação e a escola-
rização são práticas sociais de dimensões sócio-históricas, tornando-as o lugar 
privilegiado de aprendizagem e construção de um dispositivo pedagógico mais 
inclusivo, orgânico e de resistência para afirmar as identidades dos povos das 
águas e florestas das múltiplas Amazônias, bem como dos brasileiros (HAGE, 
SILVA e COSTA, 2020).

Considera-se que os jardins constituem espaços organizados com múlti-
plas funções, como a educacional, científica, social, ecológica e estética, além de 
se constituir como um espaço de bem-estar (ROCHA e CAVALLEIRO, 2001). 

A proposta de aprendizado, em um jardim sensorial, ultrapassa os conteú-
dos previstos para as disciplinas relacionadas em sala de aula. Além das plantas, 
há vários outros organismos relacionados ao ecossistema que estabelecem rela-
ção direta ou indireta entre si. (BONAMETTI, 2000). 

Com sensibilidade, dizem que é “igualmente” importante uma leitura, 
por meio daquilo que não se vê, mas com que se identifica, ou melhor, por meio 
daquilo que não se consegue ver, mas se sente, isto é, percebendo-se tudo o que 
ajuda a ter sensações ou por tudo o que torna a visão possível e o que faz ver 
mais do que poderia ver. 

Evidencia-se, como exemplo disso, as árvores, que à noite tornam-se es-
pectros, e o vento, que invade o intervalo entre elas. O espaço do jardim propicia 
essa aproximação, o que, por vezes, passa despercebida e, além disso, esse am-
biente pode ser contemplado por sua beleza em seu ambiente natural.

Dessa forma, o espaço de um jardim sensorial oferece recursos para que 
ocorram aprendizagens significativas, principalmente, em crianças, adolescentes 
e jovens com deficiência e pessoas velhas. Nesse local, o visitante é convidado a 
sentir o cheiro das plantas aromáticas, o sabor das plantas comestíveis, a textura 
das folhas nas pontas dos dedos, ouvir o som dos pássaros ao redor e do vento, 
podendo, por fim, observar a beleza das plantas, expressando, visualmente, um 
verdadeiro processo de inclusão intergeracional.

Seguindo a ideia da inclusão, os jardins sensoriais são aludidos, por vários 
autores, como um importante aliado para a Educação Inclusiva e, quanto as 
suas particularidades, diferem dos jardins comuns em sua proposta básica: 
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[...] ele deixa de ser apenas uma área de lazer e de contemplação para se tor-
nar uma ferramenta de inclusão, educação e participação social de pessoas 
com diversos tipos de especificidades, além da possibilidade de simular diver-
sos ambientes encontrados em ecossistemas naturais (OSÓRIO, 2018, p. 28). 

O jardim sensorial estimula os sentidos que podem estar adormecidos, 
não sendo de uso exclusivo para pessoas com deficiência e/ou que estão em fase 
de reabilitação, mas para toda a sociedade.

Ademais, as sociedades são formadas por pessoas de diversos grupos étni-
cos, sociais, políticos, religiosos, etários, com deficiência, entre outros, razão pela 
qual a educação deve contemplar a diversidade humana como um eixo norteador 
para o desenvolvimento das ações pedagógicas (COLARES e COLARES, 2016).

Assim, entendemos que as lutas desencadeadas na perspectiva da eman-
cipação humana são profundamente educativas, na medida em que apontam 
para a superação de todas as formas de opressão, mantendo, contudo, o apren-
dizado intrínseco ao modo de vida em sociedade, com suas particularidades. 
Diferentemente de outros animais, biologicamente destinados a uma determinada 
tarefa, a herança genética do homem não garante a vida social, isto é, coletiva.

Portanto, é preciso aprender que a educação é um vínculo entre o conhe-
cimento e ação, de tal forma que “A história só é possível quando o homem não 
começa de novo e do princípio, mas se liga ao trabalho e aos resultados obtidos 
pelas gerações precedentes”. (COLARES, 2012, p. 190).

No mesmo sentido, Leão (2007) explica que a implantação de jardins e 
parques, dotados de facilidades que garantam acessibilidade e inclusão às pes-
soas com deficiência, é essencial no mundo moderno. Esses espaços podem se 
tornar excelentes formas de incluir essas pessoas na sociedade, proporcionando-
-lhes uma alternativa de lazer, recreação, contato com a natureza, mais possibili-
dades de socialização e integração e, consequentemente, melhoria na qualidade 
de vida, por meio de um ambiente educacional.

Conforme Silva e Libano (2014), a proposta de se criar um ambiente edu-
cacional como o jardim sensorial vem da necessidade de tornar equânimes os 
outros sentidos para além do sentido da visão na aprendizagem, criando um am-
biente de educação cooperativa e inclusiva. Além de dispor de uma organização 
funcional, o espaço precisa ter boas condições de mobilidade e acessibilidade, 
preservando os educandos de obstáculos, possivelmente, perigosos e proporcio-
nando maior autonomia. 

Assim, espera-se que o Jardim Sensorial da Universidade da Maturidade, 
torne-se referência quanto ao sinergismo entre sensações, emoções, sentimen-
tos, relaxamento e diminuição do estresse, sendo, portanto, um ambiente res-
taurativo e terapêutico, aumentando o bem-estar dos visitantes, bem como a 
valorização e o desenvolvimento de aprendizagem dos usuários, além de já ser 
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um local de lazer do Campus da Universidade Federal do Tocantins, engajado e 
consciente no respeito à diversidade do meio ambiente. 

Por fim, recomenda-se que mais estudos sejam realizados, considerando o 
número insatisfatório de pesquisas específicas em jardins sensoriais para melhor 
compreensão das nuances que envolvem esses espaços, abordando categorias 
como idade, classe social e infância rural ou urbana, pois a experiência pode in-
fluenciar a percepção. Realizar análises longitudinais que possam acompanhar 
visitas semanais durante um determinado período, como gerar informações para 
investigação dos benefícios em longo e curto prazo da experiência no Jardim 
Sensorial da Universidade da Maturidade.

4. Discussões e resultados

Neste estudo, é preconizado que, no Jardim Sensorial, as primeiras visitas 
de pessoas com deficiência ou velhas, sejam acompanhadas por profissionais 
capacitados que façam descrições verbais da natureza local. Espera-se que, após 
algumas visitas ao local, essas pessoas estejam habilitadas para percorrê-lo so-
zinhas e com autoconfiança. Isso vem ao encontro de observações em que a 
autonomia para agir é fundamental para qualquer indivíduo com deficiência 
ou velho, pois o movimento é fonte da ação, experiência, integração sensorial, 
aprendizagem e construção do conhecimento. Dentre os pesquisados, 61,9% 
não conheciam um jardim sensorial e consideraram que é um espaço de integra-
ção, educação intergeracional e inclusivo. 

Um jardim sensorial propõe-se mostrar mais do que os olhos estão acos-
tumados a ver, o nome já o qualifica: sensorial. Como afirma Veiga (2008), é 
como reconhecer a Natureza de outra maneira, por meio da textura das folhas, 
do cheiro e sabor das flores ou do som dos pássaros e vento. Mais do que um 
conceito filosófico, essa é uma ótima maneira para instigar o amor às plantas e 
sustentabilidade entre as pessoas com deficiência, assim como aos velhos.

Em relação aos questionários aplicados, 22 pessoas responderam. Houve 
maior participação dos acadêmicos da Universidade da Maturidade em relação 
aos da UniCatólica. Foi questionado em que os partícipes da pesquisa auxi-
liaram na construção do Jardim Sensorial: 80% ajudaram na organização do 
espaço do jardim, 15% auxiliaram na elaboração do projeto e 5% na busca por 
parceiros para doação de materiais para a construção. 

5. Considerações finais

Cumpre salientar que a construção desse espaço, que carrega premissas 
da educação ambiental, inclusão e sustentabilidade, tem potencial de mobilizar 
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discentes, docentes, funcionários e a comunidade externa, na busca por novos 
conhecimentos e experiências, sendo uma real tecnologia social paradidática, 
educativa e inclusiva, pois estimula e fortalece um vínculo afetivo com seu vi-
sitante, reforçando a ligação existente entre os temas formais e o cotidiano das 
pessoas envolvidas.

Esse projeto é baseado na revitalização de um espaço subutilizado que 
se torna um ambiente de ensino, pesquisa e extensão, utilizado pelos docentes 
e com demanda frequente pelos educadores como recurso de ensino não for-
mal. Um total de 95,2% dos participantes recomenda que o Jardim Sensorial 
da UMA seja visitado pela comunidade e que oportunize, para pessoas com 
deficiência, explorar e sentir esse espaço. 

Portanto, conclui-se que a implementação do Jardim Sensorial na UFT 
foi uma proposta inovadora e que, por meio deste trabalho, conduz como di-
recionamento de recursos para implantação e busca pela continuidade técnica, 
científica e intergeracional junto à instituição de ensino. 
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INTERLOCUÇÕES A RESPEITO DO ENSINO E DA 
APRENDIZAGEM DE ALUNOS COM E/OU SEM 
LAUDO ATENDIDOS NA SALA DE RECURSOS

Lucimara Fiorese1

Orionil Michaela Sovverby Brum2

As salas de recursos na rede pública da educação brasileira

No Brasil, foi instituído o Plano Nacional de Educação (2014-2024), em 
que na Meta 4, em que se concebe a estratégia 4.9, visa o fortalecimento do 
acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento edu-
cacional especializado (AEE) aos estudantes com deficiência, transtornos de de-
senvolvimento e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2014). Porém, cabe 
salientar que este plano ainda enfrenta dificuldades, mesmo que sua perspectiva 
de aplicação considere o tempo limite de 2024. 

Além disso, há as Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o 
Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, a qual traz as re-
gras a respeito do AEE considerando o direito de todos pela educação que cons-
ta na Carta Magna, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva e o Decreto Legislativo nº 186 que ratifica a Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações 
Unidas. De acordo com estas diretrizes e legislações, a educação especial é uma 
modalidade de ensino desenvolvida em todos os níveis da educação, por meio 
da disponibilidade de recursos e serviços na orientação do processo de ensino e 
de aprendizagem dos alunos com alguma deficiência, transtorno global ou alta 
habilidades (BRASIL, 2009). 

Assim, visa uma educação de qualidade, por meio da identificação, ela-
boração e organização de recursos pedagógicos acessíveis que permitam ao alu-
no a plena participação nas aulas considerando suas necessidades. Da mesma 
forma, almeja promover a autonomia e independência desses alunos na esco-
la e fora dela, assegurando condições de acesso a um currículo acessível, com 

1 Mestranda em Ensino, Especialização em Docência do Ensino Superior e em Tecnologias 
Educacionais e Práticas em Sala de Aula. luh.tcc@gmail.com.

2 Mestranda em Ensino, Especialização em Educação Especial e Inclusiva, Licenciatura em 
Letras/Espanhol. michaela.brum@yahoo.com.
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materiais didáticos, espaços, equipamentos, sistemas de comunicação e infor-
mação pertinentes às necessidades do educando (BRASIL, 2009). De acordo 
com o Ministério da Educação (BRASIL, 2009), o AEE é realizado de maneira 
prioritária em salas de recursos multifuncionais, que podem estar na própria 
escola ou em outra escola/ambiente, sendo ofertado o atendimento em turno 
inverso à escolarização. 

Considerando a importância do atendimento especializado para os alu-
nos com alguma necessidade, entende-se que ignorar as necessidades educacio-
nais desses educandos é negar a heterogeneidade da população brasileira e do 
mundo (FERREIRA, 2021). Além disso, destaca-se que as tecnologias digitais, 
na contemporaneidade, contribuem para que os processos de ensino e aprendi-
zagem destes alunos sejam articulados em prol de suas necessidades. 

Nesse contexto, busca-se compreender a interlocução entre o ensino e a 
aprendizagem com o uso das tecnologias no âmbito dos atendimentos de alu-
nos com e/ou sem laudo diagnosticados com alguma necessidade, os quais têm 
aulas em salas de recursos em escolas públicas do interior do Rio Grande do 
Sul. Considerando esta proposta o estudo teve abordagem quali-quantitativa de 
caráter descritivo, sendo realizada a aplicação de um questionário digital semies-
truturado. Para a análise dos dados utilizou-se percentuais e números inteiros 
sobre a etapa qualitativa (1) e a etapa quantitativa (2) envolveu Análise Textual 
Discursiva com base em Moraes e Galiazzi (2016), realizando-se a unitarização 
ou desmontagem dos textos, para então estabelecer as relações entre as unidades 
base. Após procedeu-se a compreensão da combinação dos elementos captando-
-se novos emergentes e, por fim, foi realizado um processo de auto-organização 
dos resultados, por meio de criatividade e originalidade, desenhando-se as cate-
gorias que emergiram das respostas dos professores. A pesquisa envolveu pro-
fessores que atuam em três municípios do interior do Rio Grande do Sul, Brasil, 
selecionados por conveniência e que aceitaram participar voluntariamente da 
pesquisa e responder ao questionário digital enviado por meio eletrônico, assim 
obteve-se onze respondentes. A fim de garantir o anonimato e sigilo dos profes-
sores utilizou-se as siglas D1, D2, D3… D11 para identificá-los nesta pesquisa. 

Os professores das salas de recursos

Uma pesquisa realizada por Ferreira (2021) enfatizou que os professores da 
região de Marabá (Pará) que atuam no Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) todos têm especialização em educação especial, sendo que a maioria dos 
professores (69%) atuam no AEE há menos de cinco anos. Ademais, a autora 
apontou que 87% dos docentes pesquisados trabalham de vinte a quarenta horas 
semanais e 93% deles atuam somente no AEE.



EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INCLUSÃO: 
VALOrIzAÇÃO DO ALUNO E TrAbALhO pEDAGóGICO

177

Nesse estudo, destaca-se que dois professores que atuam nas salas de re-
cursos desses municípios têm idade de até 30 anos, ainda cinco deles têm entre 
31 e 50 anos e outros quatro têm mais de 51 anos, suas formações envolvem 
magistério com cursos/capacitações em educação especial (um professor) e gra-
duação com especializações (dez professores). Cunha (2021) evidenciou em sua 
pesquisa com sete professores de AEE da Bahia que seis deles possuem curso ou 
capacitação em educação especial e um docente possui especialização (lato sen-
su) em educação especial. Ainda, enfatiza-se que as Diretrizes Operacionais da 
Educação Especial para o AEE (BRASIL, 2009), sendo que os docentes devem 
ter formação inicial ou continuada que os habilite para o AEE.

Além disso, 64% dos docentes têm carga horária de 31 a 40 horas/sema-
nais, 27% atuam de 20 a 30 horas/semanais e 9% tem carga horária de 41 a 50 ho-
ras/semanais. Outrossim, revela-se neste estudo que 55% dos professores atuam 
na rede estadual de ensino, 18% na rede municipal e 27% em ambas, cuja a forma 
de contratação de 46% dos professores são concursados, 36% são contratados e 
18% apresentam ambas as formas de contratação. Especificamente a respeito da 
educação especial e a atuação desses profissionais na sala de recursos identificou-
-se que 36% estão a menos de dois anos atuando nesse ambiente, 36% são docen-
tes na sala de recursos a mais de onze anos, 19% são professores desta sala entre 
seis a dez anos e 9% atuam de dois a cinco anos na sala de recursos. Com base nos 
dados, destaca-se que 82% dos professores atuam cinco vezes por semana na sala 
de recursos, 9% atendem quatro vezes por semana e 9% duas vezes por semana.

Outro dado relevante que merece atenção pelas instituições públicas é 
que os docentes das escolas estaduais relataram que não tem horário de pla-
nejamento oficialmente, sendo este realizado quando algum discente falta ao 
atendimento, fora do horário de contrato ou têm alguma carga horária para 
isso em decorrência do número de discentes atendidos (quatro horas), como 
revelam as respostas dos professores: “Não há carga horária para planejamento. O 
planejamento acontece nos pequenos intervalos entre o atendimento dos estudantes” (D7), 
“No meu caso não tenho horário de planejamento, sendo realizado quando algum 
aluno falta e em casa tiro um tempo para fazer isso” (D9) e “Precisamos de mais 
tempo para planejar” (D1). É importante destacar que o planejamento educacio-
nal envolve ações e recursos que visam atender e contemplar as necessidades da 
população a quem se direciona, o qual é norteado por uma proposta curricular, 
porém o currículo formal no Brasil não contempla as individualidades das salas 
heterogêneas e dos contextos locais/regionais (VALADÃO, 2010). Por isso, o 
planejamento educacional individualizado (PEI)

[...] quebra a barreira do padrão, auxiliando o currículo oficial, especi-
ficando e estruturando o tipo de atividade e qual apoio profissional é 
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conveniente para uma criança em situação de deficiência, de modo que, 
com isso, não haja limite, ao contrário, haja estímulo no processo de ensi-
no-aprendizagem (VALADÃO, 2010, p. 29).

Nesse sentido, o planejamento é essencial e de suma importância para 
ofertar mais qualidade ao trabalho desenvolvido, tendo como referência as ne-
cessidades individuais de cada discente que é único e que apresenta deficiência 
na aprendizagem. Além disso, considerando a incongruência da falta de tempo 
para planejamento revelado pela maioria dos docentes das salas de recursos, des-
taca-se que apenas três profissionais que são docentes municipais revelaram que 
têm carga horária de planejamento definida, sendo quatro (“Sim. Tenho 4 horas 
de planejamento - D3), seis (Quatro horas na escola e duas horas em casa. Acredito que 
sim, seja suficiente” - D11) e oito horas (“É suficiente, 8 horas semanais” - D8), re-
velando serem estas as cargas horárias de planejamento suficientes para atender 
os alunos no âmbito da sala de recursos.

Sabe-se que estar com o planejamento adequado e organizado é indispensá-
vel, além de ser um facilitador no processo de intervenção pedagógica no auxílio 
dos alunos laudados, pois cada um tem suas particularidades e dificuldades que 
devem ser sanadas e aprimoradas com a observação e o desenvolvimento por meio 
de práticas pedagógicas que envolvem diversas metodologias, incluindo as tecnolo-
gias digitais que promovem grande crescimento aos alunos. Além disso, é possível 
observar que a carga horária dos docentes e sua relação de trabalho (estabilidade) 
podem definir a forma de atendimento e melhoria desses alunos como um processo 
contínuo e perene, visto que, conforme Reis e Xavier (2022), a segurança e confiança 
na relação professor-aluno também pode interferir na evolução destes alunos. 

Os alunos atendidos nas salas de recursos

No decorrer da pesquisa buscou-se também saber quem são os alunos aten-
didos nas salas de recursos por meio das respostas dos docentes, ao que 64% dos 
professores enfatizaram que todos os alunos têm laudo e 36% responderam que 
nem todos são laudados. Além disso, a identificação dos alunos com laudo envol-
ve deficiência intelectual (DI), transtorno do espectro autista (TEA) e transtorno 
do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), ainda, outros laudos identificaram 
deficiências físicas, baixa visão, surdez, dislexia e síndrome de Down. Também, 
evidenciou-se que os docentes que atuam nas salas de recursos atendem de seis a 
quarenta e quatro alunos de escolas públicas (os números relatados foram 44, 42, 
34, 30, 28, 22, 17, 16, 15, 13, 06), com média de 24 alunos atendidos semanalmen-
te por cada docente nas salas de recursos. Na pesquisa de Cunha (2021) realizada 
na Bahia, aponta-se que os professores atendem em média de dez a quinze alunos 
na sala de recursos, os quais são atendidos em entre uma e duas horas semanais, 
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definido conforme a necessidade dos alunos, já Ferreira (2021), em sua pesquisa, 
enfatizou que os atendimentos na sala de recursos são de uma hora. Nesse estudo, 
a maioria desses alunos são atendidos geralmente em grupos de três ou quatro, po-
rém os alunos com TEA têm atendimentos individuais e apenas uma docente da 
pesquisa evidenciou que atende todos os alunos individualmente. Nesse contexto, 
a pesquisa de Ferreira (2021) enfatiza que os alunos do AEE frequentam a sala de 
recursos de uma a três vezes por semana.

Os atendimentos na sala de recursos são de extrema importância para os 
alunos laudados, pois por meio desses encontros os educadores observam as maio-
res dificuldades e conseguem dar total atenção, dessa forma auxiliam as educado-
ras referências (sala regular) que percebem os possíveis avanços e conseguem ter 
um olhar diferenciado para as dificuldades, pois contam com essa rede de apoio 
que é a profissional capacitada para atuar com alunos com necessidades especiais. 
A sala de recursos é um espaço totalmente adaptado em que os educandos se sen-
tem confortáveis e acolhidos para suprir as necessidades relacionadas ao processo 
de aprendizagem. Nela também são acolhidas as famílias, que muitas vezes são 
resistentes aos atendimentos, bem como, a aceitação do laudo, porém sabem das 
dificuldades e da necessidade de auxílio para garantir o sucesso escolar.

O planejamento educacional individualizado e o papel docente

Na concepção de Valadão (2010), o planejamento educacional para AEE 
visa olhar para estes alunos de maneira individualizada adequando e acomodan-
do o currículo para otimizar e aperfeiçoar o processo de ensino, de aprendizagem 
e avaliativo, por meio de um planejamento cuidadoso particularizado. Como já 
revelado, os momentos de planejamento da maioria dos professores que atuam em 
salas de recursos inexistem, sendo realizado quando é possível. Dada essa incon-
gruência, destaca-se a importância que o planejamento educacional individualiza-
do (PEI) proporciona ao atendimento dos alunos com e/ou sem laudo, revela-se 
que de alguma maneira atípica os professores realizam planejamentos e reitera-se 
a importância dessa atividade fazer parte das horas de trabalho do docente.

Assim, destaca-se o planejamento inicial, que prospecta a acolhida dos alu-
nos com e/ou sem laudo no ambiente da sala de recursos, conforme relato de D5, 
“O planejamento é realizado conforme a idade em que a criança esteja, o problema que está, 
a sala de aula em que está inserida, ano que está, habilidades que até então já possui e a de-
senvolver, contexto familiar, entre outras”, de D8 que parte “[...] do que o aluno consegue, 
fizemos um plano de atendimento com atividades diferenciadas e lúdicas, na maioria das 
vezes online (jogos de raciocínio lógico e de linguagem)” e de D11 e D9 que enfatizam:

No início faço uma sondagem com a professora regente e algumas atividades especí-
ficas com o aluno para ver o nível de desenvolvimento e até onde ele sabe. Após isso 
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vou estimulando onde ele tem mais dificuldade. Gosto de realizar somente ativida-
des lúdicas, tornando assim o aprendizado mais prazeroso (D11).
Após sondagem dos alunos observa-se as habilidades e dificuldades dos mesmos, 
juntamente com trocas com a professora de classe comum elaborasse atividades que 
pudessem suprir as necessidades em sala de aula, como ajudar na alfabetização e 
letramento, limites, cuidados pessoais, autonomia e independência (D9).

Apesar das dificuldades impostas pelo sistema educacional, os professo-
res criaram formas de aplicar o planejamento educacional individualizado, por 
meio do contato com os professores regentes da turma regular, utilizando-se de 
mecanismos e atividades que permitam atender às dificuldades específicas dos 
alunos com e/ou sem laudo, possibilitando, pelo menos, uma aproximação para 
uma educação igualitária e com equidade.

Além disso, os docentes das salas de recursos revelam que recebem apoio 
para o trabalho que desenvolvem nas escolas, como eles afirmam: “Sim, trocas 
pedagógicas” (D6), “Temos reuniões para conversar sobre as adaptações curriculares ne-
cessárias, avaliações diferenciadas quando necessário e sobre o manejo com os alunos com 
laudo” (D8), “[...] com troca de ideias, atividades e habilidades desenvolvidas” (D9) 
e “[...] existe diálogo ou troca sobre os alunos” (D10). No entendimento de Santos 
(2019) o planejamento na educação especial é um

[...] momento que possibilita ao professor do atendimento especializado 
buscar soluções para obter avanços no desenvolvimento educacional e fun-
cional do aluno com deficiência. Assim, deve ser uma atividade contínua, 
onde o mesmo não somente seleciona as atividades a serem desenvolvi-
das, mas faz todo um processo de acompanhamento, onde diagnosticar os 
avanços e dificuldades do aluno, considerando a sua individualidade, seu 
modo de agir, pensar e aprender.

Nesse sentido, o professor regente da turma regular e o professor da sala de 
recursos precisam atuar em conjunto, em prol do atendimento do aluno com e/
ou sem laudo, de maneira que as práticas desenvolvidas na sala de recursos vão 
ao encontro do trabalho desenvolvido na aula regular. Porém, os professores das 
salas de recursos nem sempre são ouvidos pelos colegas que atendem os alunos 
laudados na turma regular: “Ainda há resistência por grande parte dos professores” (D7) 
e “Pouca interferência ou procura por parte dos mesmos, geralmente a professora da sala de 
recursos oferece apoio e conversa” (D4). Mesmo assim, com os professores das salas de 
recursos encontrando algumas resistências na atuação conjunta, eles compreen-
dem a importância desse vínculo da tríade - professor regente, professor da sala de 
recursos e aluno laudado - permitindo que os esforços para a inclusão aconteça e o 
desenvolvimento desse aluno se concretize: “Busco sempre conversar com a professora 
regente, para ver se está acontecendo melhorias, ou até mesmo alguma atividade específica 
que ela considera importante desenvolver com o aluno” (D11). Ao mesmo tempo, os 
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professores das salas de recursos promovem apoio aos regentes das turmas regula-
res, conforme relata D5, “O apoio é dado pelo professor da sala de recursos”.

Dado o elementar trabalho desenvolvido pelos docentes para que a inte-
gralidade do processo de ensino e de aprendizagem dos alunos com e/ou sem 
laudo aconteça de forma igualitária e equânime, pondera-se nesse estudo a ne-
cessidade de olhar para a (in)existência de um planejamento multiprofissional 
conjunto e colaborativo atendendo verdadeiramente os preceitos do PEI.

A avaliação dos alunos das salas de recursos

A respeito da avaliação, Westenhofen (2016, p. 55) afirma que esta deve ser: 

[...] Pensada, repensada e, principalmente, problematizada a todo o mo-
mento. Não existe uma única forma de enxergarmos a inclusão; não nos 
serve mais tentar descobrir se ela é boa ou ruim. O que temos são diferen-
tes práticas, muitos sujeitos envolvidos e, além disso, uma série de desafios 
a nos desafiar cotidianamente.

Hattge, Santos e Costa (2020) afirmam que os alunos atendidos na sala 
de recursos são avaliados constantemente pelo professor desse ambiente, visando 
perceber a evolução ou não do aluno. Além de participarem das reuniões peda-
gógicas trimestralmente, em conjunto com o professor titular e outros professores 
(educação física, música...) para falarem do desenvolvimento de cada aluno da es-
cola. Nesse estudo, o processo avaliativo dos alunos das sala de recursos também 
acontece nas reuniões pedagógicas e conselhos de classe, podendo acontecer com 
maior ou menor frequência, bem como, no cotidiano do atendimento dos alunos: 
“Conselho de classe, reuniões pedagógicas, troca de ideias, atividades adaptadas” (D6), 
“Através da adaptação curricular, ajudando na aplicação das avaliações, participando dos 
conselhos de classe e conversando com os professores nas reuniões pedagógicas das áreas, que 
acontecem semanalmente” (D7), “Através de relatórios semestrais conforme o cronograma 
escolar, além da participação dos conselhos de classe e reuniões de equipe pedagógica” (D9) 
e “Participo de forma integral, explicando aos professores sobre a dificuldade do aluno, aju-
dando no planejamento das atividades adaptadas, conselho de classe” (D10).

Porém, nem todos os docentes da sala de recursos tem a oportunidade de 
serem ouvidos sobre o processo avaliativo dos alunos, como relatam D1 “Durante 
o decorrer do ano temos reuniões onde falamos dos alunos, de suas melhoras ou não ...mas 
o professor da sala de recursos não têm voz ativa ... infelizmente” e D11 “Não participo 
das avaliações”. Ainda, outros docentes realizam avaliações de forma individual 
ou com a participação do professor regente da turma regular: “Geralmente sou eu 
que faço a avaliação ou juntamente com o professor da turma” (D5) e “Fizemos o PAI 
[plano de atendimento individualizado] em conjunto e temos espaço durante as reuniões 
pedagógicas para conversar sobre os alunos inclusos” (D3). Pondera-se que as Diretrizes 
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Operacionais da Educação Especial para o AEE (BRASIL, 2009) enfatiza que a 
avaliação dos alunos do AEE deve acontecer continuamente, a fim de garantir 
o processo evolutivo deste, adequando os currículos e processos de ensino e de 
aprendizagem sempre que for necessário para garantir o sucesso e evolução do 
aluno. Além disso, preconiza que os professores precisam atuar em equipe. 

Nesse contexto, observa-se que tanto o processo de planejamento já evi-
denciado na seção anterior, como o processo avaliativo dos alunos em AEE 
precisam ser realizados de maneira multiprofissional, pelo conjunto da equipe 
que atende o educando, considerando todo o seu processo evolutivo e atendendo 
o mais próximo da integralidade.

O relacionamento dos alunos atendidos nas salas de recursos

Entende-se que a política de inclusão reafirma a igualdade de direitos e 
de uma educação para todos, sendo fundamental que este processo implante e 
implemente condições reais de acesso, promovendo a permanência e o sucesso da 
prática inclusiva, considerando a escola como um todo. Porém, é necessário não 
provocar uma “inclusão selvagem” que impõe a matrícula e permanência dos alu-
nos com necessidade especiais sem garantir equidade e igualdade das condições 
de escolarização (MAZZOTTA; D’ANTINO, 2011). Nesse sentido, percebeu-se 
que ainda há um caminho a ser trilhado tanto na concepção crítica de como a in-
clusão está acontecendo, pois como relatado por D1: “O aluno é retirado da sala para 
transcorrer a aula normal e na sala de recursos se nega a fazer briga o tempo todo” e D9:

Geralmente ficam mais ao lado ou no fim da sala tendo pouca interação com os 
colegas. Os colegas não demonstram muito interesse em incluir os mesmos em suas 
atividades. Gostam bastante das aulas em sala de recursos, pois o atendimento é 
direcionado e recebem toda a atenção.

Pelas escritas dos professores revelou-se que ainda é necessário ter um 
olhar para a formação docente que envolva conhecimentos sobre inclusão, con-
siderando todo o ambiente escolar, e uma política de inclusão real e efetiva, de 
forma que estes processos não se tornem o que Hattge, Santos e Costa (2020) 
chamam de processos de in/exclusão, reduzindo-se ao acesso à escola, mas não 
garantindo a aprendizagem. Nesse sentido, D4 revelou que “Ainda necessitamos 
de uma longa caminhada no entendimento, no colocar-se no lugar do outro, olhar para o 
diferente, entender que cada um é diferente e, portanto, necessita ser tratado com respeito” 
e D7 definiu alguns pontos do trabalho com alguns alunos ao relatar:

Alguns tranquilos. O que está mais difícil são autistas, pelas especificidades. 
Estamos em constante estudo com todos, para compreender tais comportamentos. 
Os alunos com DI, no geral são desorganizados e é necessário ajudar no básico, aí 
nem todos entendem, acham que eles devem saber.
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Considerando o exposto, é possível reverberar que os professores têm 
consciência crítica que os alunos com deficiência precisam de um olhar dife-
rente, que há dificuldades relacionadas às especificidades de cada um, mas que 
o trabalho colaborativo pode provocar percepções e concepções para a inclusão 
real. Assim, reitera-se que ainda há “uma longa caminhada”. 

De outro modo, os docentes percebem que estes alunos têm relacionamentos, 
interações, compartilhamentos e colaborações, de forma que qualquer prerrogativa 
que não permita o acesso destes ao ambiente escolar é desmistificada com o próprio 
processo de inclusão e evolução deles, como revelam os professores: “A inclusão dá 
tranquilidade ... Existe uma boa socialização entre os alunos” (D1), “Tem interação normal, 
com colegas, professores, funcionários” (D10), “Eles são bem recebidos e acolhidos pelos co-
legas, bem como os professores sempre demonstram preocupação com a evolução dos alunos” 
(D11), “Geralmente é de ajuda mútua, cooperação, interação…” (D4), “Dividem o espaço 
e o tempo” (D5), “Eles gostam e se ajudam” (D8) e “Possuem uma boa interação” (D9).

Atenta-se que o ambiente escolar precisa estar preparado para acolher 
todos os alunos, permitindo e contribuindo para o ensino e a aprendizagem de 
todos, no sentido de que a fala de D8 - “Os alunos são sempre da escola, nunca da 
sala de recursos, são alunos como qualquer outro e na nossa escola temos um número gran-
de, não percebo diferença” - seja compreendida e personificada no seio da educação 
inclusiva. Ao que Hattge, Santos e Costa (2020, p. 59) preconizam:

O espaço escolar precisa ser um lugar onde aprender a conviver com a 
diferença é necessário, e as políticas públicas de inclusão escolar propor-
cionam essa integração entre as diferenças. Um aluno com necessidades 
especiais precisa sentir-se acolhido por todos no contexto escolar e não 
pode ser considerado diferente dos demais. A escola é o primeiro contato 
que uma criança tem com a sociedade, e, para que ela possa vir a sentir-se 
parte desta, é fundamental que o processo de inclusão aconteça

Desse modo, é possível perceber que a educação brasileira já evoluiu na 
concepção do atendimento de alunos com alguma necessidade, mesmo que o 
caminho ainda precise evoluir, percebe-se que o trabalho docente se efetiva na 
construção da realidade do processo de ensino e de aprendizagem. Assim, a vi-
sibilidade dos processos de inclusão ganha força e destaque no ambiente escolar, 
nas políticas públicas e na visibilidade institucional.

A tecnologia e o atendimento dos alunos das salas de recursos

A temática da inclusão e da tecnologia perpassa o que se denomina como 
tecnologia assistiva, que de acordo com Prazeres e Magalhães (2020, p. 43):

A Tecnologia Assistiva (TA) é um recurso que viabiliza de forma ino-
vadora o alcance da informação, visto que o Atendimento Educacional 
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Especializado (AEE), através da Sala de Recursos Multifuncionais (SRM), 
estimula nos estudantes suas capacidades práticas, intelectuais e estreita a 
concepção de independência e inclusão como uma nova forma de per-
ceber estas pessoas. Com isso, a TA é um instrumento necessário ao se 
considerar o modo de acessibilidade ao conhecimento.

Nesse sentido, os docentes das salas de recursos evidenciam que se utilizam 
de recursos que possibilitem a evolução do aluno, suas falas englobam os preceitos 
da TA, como se percebe nos relatos de D6: “Cada aluno tem suas particularidades, então 
são usadas tecnologias, quando temos, materiais concretos, jogos de mesa, produção sequencial 
de diferentes atividades! Muitas são as atividades. Sempre estamos à procura de algo diferente, 
atraente para que o aluno se desenvolva” e D4 “Atividades que diferenciam da sala de aula, 
que tenham tecnologia, jogos, técnicas diferenciadas, desafios. [...] Computadores, Internet, tec-
nologia assistiva, vídeos, áudios, animações, textos virtuais, jogos”.

Além disso, evidenciam-se nas narrativas que as tecnologias digitais são 
muito utilizadas por todos os professores pesquisados, de maneira a estimular o 
ensino e a aprendizagem dos alunos: “[...] utilizo vários jogos online pedagógicos, um 
deles word jogos” (D1), “Temos tecnologia: o computador” (D5), “Sim, sempre que possí-
vel! Plataformas indicadas, sites indicados. [...] Jogos e atividades no computador, mídias!” 
(D6), “Recursos básicos, usar o computador, fazer gráfico, digitar. [...] Pode ser uma leitura 
e interpretação, sendo no computador elas gostam, na maioria das vezes as atividades são 
online em softwares, blogs e sites de atividades pedagógicas” (D7) e “Usamos tela interativa 
para jogos e assistir vídeos” (D9). A respeito do uso das tecnologias digitais para aten-
der alunos na sala de recursos, pondera-se que essas tecnologias 

[...] podem criar possibilidades para a promoção da autonomia, criativi-
dade e interatividade, favorecendo um ambiente de aprendizagem atrativo 
e desafiador para alunos e professores. O computador e a internet possi-
bilitam também o desenvolvimento de alunos com defasagens de apren-
dizagem, através dos recursos multimídia, tais como jogos educacionais, 
vídeos, animações entre outros (BARRETO, 2021, p. 10).

Assim, aponta-se que os recursos tecnológicos digitais são bem aceitos 
e proporcionam processos evolutivos bem significativos dos alunos do AEE, 
como revelam D11 “Acredito que a tecnologia vem como uma grande aliada no apren-
dizado, eles adoram, pois tenho alunos que não tem a oportunidade de ter um computador 
em casa”, D1 “Alunos gostam da tecnologia mas para jogos. E sabem procurar respostas 
prontas em alguns links” D4 “Como Escola Estadual os que fazem uso do computador 
gostam e tem bom progresso” e D3 “Eles adoram e evoluem muito rápido, logo dominan-
do os jogos e softwares”.

Entende-se que a TA envolve instrumentos e equipamentos utilizados 
pelos alunos que permitem “o desempenho de uma tarefa e buscam resolver 
os problemas funcionais no espaço da escola, criando alternativas para sua 
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atuação e participação no que compete aos afazeres pedagógicos” (PRAZERES; 
MAGALHÃES, 2020, p. 46). Além disso, os autores evidenciam que o uso 
da TA “contribui significativamente com a aprendizagem do aluno e favore-
ce um estímulo no desenvolvimento das atividades curriculares” (PRAZERES; 
MAGALHÃES, 2020, p. 49).

Mesmo que esses recursos possibilitam o desenvolvimento dos alunos, 
evidencia-se nas falas dos professores das salas de recursos que os alunos podem 
ter algumas dificuldades em usar as tecnologias digitais: “Muitos não sabem ligar 
ou desligar os PCs e fazer pesquisas na internet” (D1), “Temos alunos que têm dificulda-
de de manusear o mouse para os jogos proporcionados” (D5), “Quando os alunos iniciam 
na sala de recursos, quando tem uma limitação cognitiva significativa, tem dificuldade de 
mexer no mouse, o que sempre é trabalhado e superado” (D8), “Por estarem acostumados 
a mexer no celular eles encontraram dificuldade de utilizar o mouse, mas aos pouquinhos 
vão ganhando habilidades no manuseio” (D11) e “Alguns resistem, para digitar demo-
ram” (D7). Porém, depois de dominarem os equipamentos os professores reve-
lam o interesse dos alunos em serem desafiados e aprenderem cada dia mais: 
“Outros têm domínio e querem desafios novos” (D7), “[...] as técnicas são do seu interesse 
e entra o desejo de aprender, o que é fundamental” (D8) e “Em geral apresentam uma boa 
desenvoltura em atividades com telas interativas” (D9). 

Prazeres e Magalhães (2020) e Barreto (2021) evidenciam que a TA e os 
recursos digitais permitem o desenvolvimento de novas habilidades e o enfren-
tamento de dificuldades que são apresentadas pelos alunos com alguma neces-
sidade educacional. Percebeu-se que os alunos podem ter alguma dificuldade 
ao interagirem com as tecnologias digitais, no entanto, a partir do domínio dos 
equipamentos seu desenvolvimento é perceptível e constante. 

Considerações finais

Este estudo trouxe ao debate a necessidade de olhar para uma política e 
um sistema que permita aos professores planejarem em conjunto o atendimento 
de alunos da sala de recursos, bem como, possibilitar uma avaliação multipro-
fissional conjunta destes. De maneira que a qualidade da educação tenha sua 
real dimensão atingida, assim, permitindo equidade e igualdade no processo de 
ensino e aprendizagem.

Além disso, notou-se que os alunos da sala de recursos despertam rela-
cionamentos de colaboração e compartilhamento, que permite um novo olhar 
social para o contexto humano. Porém, para que a inclusão não seja excludente 
há ainda um longo caminho a ser percorrido, mas já percebe-se grande evolu-
ção no sentido da aceitabilidade e dos relacionamentos interacionais entre todos 
os alunos da escola. Também, foi possível perceber que as tecnologias digitais 
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permitem que o aluno da sala de recursos desenvolva novas habilidades e cons-
trua novas pontes para o efetivo processo de ensino e aprendizagem. 

Por fim, considerando as lacunas dos processos avaliativos, sugere-se que 
sejam realizadas pesquisas futuras com relação aos processos de avaliação ex-
terna também e a (não) adaptação destas à realidade dos alunos. Bem como, 
momentos em que alunos com laudos, seus colegas, professores das turmas re-
gulares e famílias sejam ouvidas e suas particularidades compreendidas, propor-
cionando a contribuição de um caminho evolutivo na inclusão escolar.
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A PRÁTICA DOCENTE NO ENSINO 
APRENDIZAGEM DE ALUNOS COM 

DISLEXIA NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Suzana Ramos Vieira Francini1

Introdução

O tema deste trabalho será o de apresentar possíveis intervenções psico-
pedagógicas com alunos disléxicos no espaço da instituição educacional escolar 
inclusivo. Este trabalho consiste em fazer um aprofundamento teórico apresen-
tando a dislexia, suas características, o diagnóstico e o esclarecimento dos trata-
mentos existentes.

Crianças disléxicas diariamente são matriculadas nas escolas, sofrem todos 
os tipos de preconceito, frustração e fracassam na escola, por não serem com-
preendidas. Muitos educadores pela falta de preparo ou capacitação para receber 
um público com dislexia acabam trazendo prejuízos para os alunos com dislexia. 
E por sua vez esses indivíduos começam apresentar desmotivação fracassando no 
desempenho educacional escolar. Por sua vez, muitos educadores e até familiares 
acabam desacreditando das potencialidades que esses alunos podem apresentar.

A leitura e a escrita exercem um poder de conquista e sabedoria na socie-
dade letrada, e quem as domina na fase da alfabetização detém o sucesso. E as 
crianças que não conseguem se alfabetizar acabam sendo excluídos do processo 
educacional. A maior barreira que a dislexia implica é o empenho das habili-
dades cognitivas da escrita e leitura, ambas indispensáveis para a inserção na 
sociedade, em especial crianças no período escolar.

Os resultados obtidos neste trabalho foram adquiridos através de refe-
rências teóricas que abordam a dislexia como uma síndrome que apresentam 
limitações no processo de aquisição da leitura e escrita devido às disfunções 
neurológicas. Entretanto não significa que a aprendizagem seja algo inatingível. 
Sobre a definição da Dislexia, traremos variadas explicações obtidas por meio 

1 Mestranda Em Novas Tecnologias Digitais aplicadas na Educação pelo Centro Universi-
tário Unicarioca. Psicopedagoga Pela Faculdade Cândido Mendes. Especialista em Neu-
rociência pela faculdade Educaminas. Supervisora Educacional pela Faculdade Cândido 
Mendes. Pedagoga pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Professora da Secre-
taria Municipal de educação do Rio de Janeiro - SME/RJ. E-mail: su_vieiraped@yahoo.
com.br.
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de livros, biblioteca digital e em artigos. Por meio dos estudos constatou-se que 
o distúrbio em questão está presente e fica mais evidente em crianças no período 
da alfabetização em idade escolar, porém é necessário que o diagnóstico seja rea-
lizado o quanto antes, com profissionais especializados e com o apoio da família 
e professores é possível o desenvolvimento de uma intervenção psicopeagógica 
dando abertura para que este profissional atue com maestria e assim amenize as 
dificuldades e os problemas de frustração.

O objetivo geral deste trabalho será o de estudar a dislexia, suas potencia-
lidades, suas características, suas dificuldades, limitações, possíveis adaptações 
curriculares na educação inclusiva, compreender como o aluno disléxico apren-
de e visando sempre a adequação dos conteúdos, transformando-os e readaptan-
do-os para um maior alcance do aprendizado significativo.

Este trabalho configura-se pela necessidade de esclarecermos o que é a 
dislexia e como o psicopedagogo pode intervir no processo de ensino aprendi-
zagem de alunos disléxicos matriculados em uma classe inclusiva ensino locali-
zada no Rio de Janeiro.

“O processo de aprendizagem dentro da Educação  Inclusiva  é sempre diferenciado 
e específico. A educação inclusiva visa acolher todas as pessoas sem exceção, sejam 
estudantes com deficiência física, indivíduos com comprometimento mental, ou com 
baixa visão e dentre outros. A inclusão é estar e interagir com o outro possibilitando 
que aqueles que são discriminados pela deficiência, pela classe social ou pela cor, 
ocupem seu espaço como ser integrante da sociedade. FRANCINI, p.66(2022)”.

E como objetivo específico trará uma proposta de um trabalho com in-
tervenção que pode ser desenvolvida em um espaço educacional escolar para 
educandos diagnosticados com dislexia, relatando às maiores dificuldades que o 
aluno enfrenta no processo de leitura e escrita, e apresentando a intervenção psi-
copedagógica como a principal saída para o sucesso educacional escolar entre 
crianças com dislexia matriculadas nas séries iniciais do Ensino Fundamental.

Tudo o que será apresentado merece uma maior atenção para a sociedade 
educacional, pois a intenção será de trazer intenções que possam aperfeiçoar 
a prática do trabalho docente compreendendo que o processo de intervenção 
é necessário e indispensável para o bom desempenho do aluno com dislexia, 
e abordar a relevância que a existência da síndrome em questão não está dire-
tamente relacionada à má alfabetização ou por irresponsabilidade da criança. 
Muitos profissionais da educação, assim como os familiares da criança disléxi-
ca, infelizmente, ainda não compreendem ou não tem um esclarecimento acerca 
da dislexia e suas causas.

Daremos um destaque maior ao trabalho do Psicopedagogo que é um pro-
fissional especializado para assistir e esclarecer a escola a respeito de diversos as-
pectos do processo de ensino-aprendizagem, sua atuação também tem a função de 



Simone Helen DrumonD iScHkanian | alan ricarDo Duarte Pereira |  rebeca FreitaS ivanicSka

bruna beatriz Da rocHa (organizaDoreS)

190

prevenir. Na escola, o psicopedagogo auxilia contribuindo no esclarecimento de 
dificuldades de aprendizagem que nem sempre está relacionada apenas deficiên-
cias do aluno, mas que podem estar voltadas para problemas escolares.

Seu papel é analisar e apontar os elementos que favorecem, intervêm ou 
prejudicam uma boa aprendizagem em uma sala de aula, visando evitar   proces-
sos que conduzam às dificuldades da construção do conhecimento.

A atuação do psicopedagogo no processo de ensino aprendizagem dos 
alunos disléxicos é essencial para o seu pleno desenvolvimento dentro e fora 
da sala de aula. A atuação do psicopedagogo para o disléxico deve ser o de es-
truturar um processo de aprendizagem que seja satisfatório e prazeroso com as 
habilidades cognitivas do indivíduo é indispensável para que o aluno alcance o 
autoconhecimento de suas capacidades mentais.

A metodologia utilizada para a realização deste estudo e para a obtenção 
dos resultados esperados se fez necessário uma abordagem de pesquisa biblio-
gráfica, com esclarecimento de conceitos, definições, tratamentos, e estudos vol-
tados para a intervenção para a sala de aula.

As pesquisas bibliográficas foram possíveis para abranger informações e 
dados avulsos com fundamentação teórica sobre as várias contribuições apre-
sentadas pelos diversos autores voltados para a dislexia, com a realização de 
leituras e fichamentos.

Distúrbio e transtorno

Quando falamos de distúrbios de aprendizagem, há um equívoco con-
traditórios no diz respeito à conceituação pelo fato dos termos transtornos e 
dificuldades muitas vezes serem considerados e usados como sinônimos. Muitos 
professores e até mesmo pais, na falta de conhecimento, quando estão diante 
de uma criança que aparentemente apresenta algum comportamento incomum 
relacionado à aprendizagem, confundem os termos distúrbios e transtornos. No 
entanto, quando falamos de distúrbio e transtorno sabemos que cada um dos 
termos possui suas peculiaridades quando se pesquisa a aprendizagem.

Transtornos ou distúrbios de aprendizagem estão diretamente relaciona-
dos com dificuldades na aquisição e no alargamento das funções cerebrais res-
ponsáveis pelo ato de aprender tendo sua origem intrínseca ao sujeito, nas áreas 
da leitura, escrita e Matemática.

Essas dificuldades são pontuais e específicas, sendo caracterizadas pela real 
presença de uma disfunção neurológica. O cérebro desse individuo funciona de for-
ma diferente, nestes casos, pois, mesmo sem apresentar prejuízo físico, social ou 
emocional, as pessoas portadoras de algum distúrbio de aprendizagem manifestam 
dificuldades na aquisição de conhecimento teórico de determinadas matérias.
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Entretanto, isso não significa que o indivíduo será incapaz de aprender, 
uma vez que este quadro é possível de reversão, apenas se fará necessário o de-
senvolvimento metodologias diferenciadas de ensino adequando à singularidade 
de cada aluno e em cada caso.

As dificuldades de aprendizagem estão ligadas aos problemas de proce-
dência pedagógica ou sociocultural. Essa dificuldade pedagógica pode-se dizer, 
que não está relacionada ou envolvida com qualquer causa orgânica é sim a algo 
extrínseco ao indivíduo.

Segundo o Diagnostic and statistical manual of  mental disorders (DSM-V, 
2013) diz que o distúrbio de aprendizagem (DA) podem ser definidos por trans-
tornos ou perturbações orgânicas e/ou sociais que acontecem no processo de 
aprendizagem do ser humano, sendo caracterizado por uma disfunção que acon-
tece no Sistema Nervoso Central, ligada a uma disfunção no processo aquisitivo 
ou de desenvolvimento, tendo, assim caráter funcional.

Alguns autores também denominam como sendo dificuldades específicas 
do aprendizado ou ainda como classifica o DSM-V (2013), como “transtorno de 
aprendizagem específica”. As dificuldades de aprendizagem podem ser classifi-
cadas em variados grupos dentre esses se menciona: disortografia, discalculia, 
disgrafia e a dislexia sendo o enfoque deste trabalho de finalização de curso.

Mousinho, (2003) diz que a dislexia é um transtorno específico da leitura, 
onde o funcionamento acontece de uma forma peculiar do cérebro para que 
haja o processamento da linguagem. Uma falta de habilidade no nível fonológi-
co, um déficit linguística sendo uma dificuldade específica do indivíduo para a 
aprendizagem da leitura. Desenvolvendo uma limitação para reconhecer, sole-
trar as sílabas e decodificar as palavras.

Gomes (2006) também relata que o maior problema da criança surge no mo-
mento da construção das letras para a formação das silabas e posteriormente juntar 
as sílabas para formar as palavras. Segundo Sartor (2010), em função das alterações 
de ordem neurológicas a criança disléxica apresenta essa dificuldade na leitura e es-
crita. Pois segundo o autor o processo da leitura requer a ativação de diversas regiões 
do cérebro, fazendo com que o ato de interpretar textos não seja tão simples e requer 
que as funções cerebrais estejam com seu funcionamento harmônico.

É importante salientarmos que a dislexia não passa pela inteligência da 
criança, a mesma pode ser inteligente de várias outras formas, uma criança 
com dislexia pode ter várias habilidades motoras e bom raciocínio lógico, não 
apresentando qualquer comprometimento por ser disléxico, a dislexia só interfere 
o rendimento ou desempenho da criança quando a atividade está relacionada 
com a área linguística.

Não é raro termos ciência de muitos casos de disléxicos que se destacaram 
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e continuam se destacando ao longo da nossa história. Isso deixa em evidência 
que a dislexia não interfere na genialidade.

O distúrbio da dislexia não afeta o indivíduo apenas nas disciplinas re-
lacionadas à escrita. A Matemática, Geografia, Ciências e outras disciplinas 
também são torturantes para a criança pois em todas essas há a existência do 
código linguístico. É crucial que os responsáveis desmitifiquem o distúrbio e não 
responsabilizem as crianças por isso.

Características da dislexia

Na Educação Infantil sua manifestação já pode ser observada com a tar-
dia fala da criança. Alguns fonemas ela apresenta dificuldades, seu vocabulário 
é pouco ampliado e incorpora lentamente novas palavras ao seu vocabulário. A 
característica do espelhamento, é comum surgir na fase inicial da alfabetização, 
em crianças que também não tem dislexia, e com isso há uma série de opiniões 
divergentes sobre o tema, são bastante diversas e muito contraditórias. 

As crianças com dislexia também apresentam desordem com letras com 
grafia que é idêntica, mas com distintas orientação no espaço como “ b com d”. 
“d com p”, “b com q”, “d com b”, “d com p”, “d com q”, “n com u” e “a com 
e”. A limitação pode ser ainda mais visível quando se trata de letras que pos-
suem pontos de articulações afins e cujos sons são acusticamente semelhantes e 
próximos: “d com t” e “c com q”, por exemplo;

Na relação da lista de dificuldades das crianças com dislexia, para possí-
vel diagnóstico precoce dos distúrbios das letras, pedagogos, educadores, profes-
sores e responsáveis devem se atentar atenção para as inversões das sílabas ou 
palavras como “sol e los”, “som e mos” assim como a adição ou deleção de sons 
como “casa e casaco”, repetição constantes de sílabas, linhas que a criança salta 
e soletração imperfeita de palavras.

Como já mencionado anteriormente há também um bom desempenho 
em raciocínio aritmético matemático. Os portadores desse distúrbio apresentam 
muitas dificuldades para a memorização de regras ortográficas, da mínima a 
mais complexa, até mesmo unir duas letras para construir uma simples sílaba. A 
dislexia também prejudica muito a memorização da criança e a impede de seguir 
ordens longas devido à falta de concentração, crianças disléxicas são excessiva-
mente dispersas.

Disléxicos podem ter muitos problemas para se concentrar em brincadei-
ras ou atividades que exijam de uma maior atenção, como quebra-cabeças, jogos 
de memória e jogos dos sete erros. Outro fator relevante é tamanho diferenciado 
dos neurônios de pessoas com dislexia, aparentemente eles parecem ser infe-
riores em relação ao tamanho de um neurônio de um indivíduo não disléxico. 



EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INCLUSÃO: 
VALOrIzAÇÃO DO ALUNO E TrAbALhO pEDAGóGICO

193

Essa diferença não é em todas as áreas, aparentemente apenas os neurônios da 
área do tálamo. Segundo ROTTA e PEDROSO, 2007, há uma diferença notória 
cerebral de pessoas sem dislexia e pessoas com dislexia, no cérebro dos leitores 
o plano temporal esquerdo é nitidamente maior que o plano direito, já nos dislé-
xicos o plano temporal apresentam o mesmo tamanho.

Arduino e Ciasca (2004) resumem que alguns fatores neurobiológicos dos 
disléxicos podem ser diminuição do fluxo sanguíneo na área perissilviana, au-
mento das atividades metabólicas nas áreas occipitais inferiores também no lobo 
insular, mudanças na ativação da região temporal inferior e anterior esquerda du-
rante um estimulo e falha quando acontece a ativação do córtex temporoparietal 
esquerdo em uma tarefa rítmica simples atividade para ele se torna algo complexo 
e desafiador já que o mesmo déficit que se manifesta na escola também estará pre-
sente em outras atividades semelhantes que façam uso da concentração.

Segundo ROTTA e PEDROSO (2007) escrita e a capacidade de produzir 
textos também são comprometidas. Sendo um problema que surge na infância 
a persistente até fase de adulta do disléxico, o tratamento, apesar de amenizar 
muitas limitações, ainda se não impede que essa característica desapareça, pois 
se trata de um de uma lesão cerebral.

“É importante para o clínico ser sensível a respeito de como tal distúrbio 
se manifestam em termos de comportamento da criança, sintomatologia, histó-
ria e resultados em testes” GORMAN (2003).

O diagnóstico de uma criança com suspeita de dislexia é realizado por 
exclusão, geralmente é desenvolvido por uma equipe multidisciplinar composta 
por: médico, psicopedagogo clínico, psicólogo, neurologista e um fonoaudiólo-
go. Faz-se necessário a realização de uma investigação de forma abrangente para 
que sejam eliminadas outras deficiências que são identificadas mais facilmente. 
A investigação é bastante minuciosa.

A equipe médica é capaz de verificar todas as outras possibilidades antes 
de descartar ou confirmar de fato a dislexia. Por isso, não podemos nunca afir-
mar que uma pessoa é disléxica sem antes ter passado por essa equipe para a 
realização de diversas análises e exames.

O tratamento

Para Mousinho (2003), como já mencionado anteriormente, a dislexia 
não é proveniente de fatores ambientais, porém o seu futuro é estritamente rela-
cionado aos fatores externos. O meio em que essa criança vai estar será definiti-
vo para seu sucesso ou retrocesso.

É importante entendermos que se a criança deve estar inserida em 
um sistema educacional que não desconsiderem suas dificuldades expressas 
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específicas que não são poucas. Sendo o primeiro passo para o tratamento. 
Sendo assim, quando a criança disléxica não é ignorada a contribuição para o 
seu êxito será maior em todos os sentidos para o desenvolvimento.

O tratamento da dislexia não é considerado algo simples, pressupõe de 
um processo bem longo e que vai demandar muita persistência. É importante 
que a criança se sinta acolhida pela família, e seja compreendida na escola pelos 
seus educadores, pois a mesma não deve ser considerada incapaz a nada, ao 
longo do tratamento é primordial o apoio psicológico da criança.

Deuschle e Cechella (2009), relatam que os enfoques de cunho terapêu-
tico devem ser fundamentados em princípios norteadores da aprendizagem da 
leitura. No desenvolvimento do processo da transformação de grafema - fonema 
e do reconhecimento total da palavra. Inicialmente a ação terapêutica auxilia a 
criança disléxica a aprender e organizar verbalmente seus estímulos auditivos 
e visuais para que posteriormente realize associações que tenham significados. 

Também ressaltam o valor da importância na estimulação das tomadas de 
decisões quando se trata de uma consciência fonética para decodificar posterior-
mente uma consciência ortográfica que seja capaz de corrigir os lapsos visuais.

Recorrer a uma terapia multissensorial também é valido no tratamento ou 
intervenção, pois é como aprender através dos sentidos Torres & Fernández (2001). 

O tratamento da dislexia não dura para sempre, quanto mais precoce seja 
iniciado o tratamento, melhor. O cérebro é capaz de conseguir criar alguns mé-
todos peculiares para a realização de suas atividades e é capaz de adaptar-se ao 
seu problema. Na dislexia o tratamento acontece de forma terapêutica não se 
fazendo necessário o uso de medicamento, sendo bem diferente aos outros casos 
como de déficit de atenção ou na hiperatividade, por exemplo.

O tratamento se dar de forma centrada na reeducação da linguagem 
escrita, onde se realiza todas as abordagens de todos os aspectos envolvidos. 
Conforme a International Dislexia Society, a dislexia o diagnóstico é clínico, as 
diferenças são pessoais, a compreensão é científica e o tratamento acontece de 
forma educacional. Porém p tratamento são se dar de forma isolada para que ele 
aconteça é necessário propostas de ações pedagógicas que sejam possíveis para 
a atuação conjunta aos alunos portadores de dislexia.

Intervenções psicopedagógicas

A Psicopedagogia é vista como área do estudo que estuda as dificulda-
des de aprendizagens e seus processos que podendo ser crianças, adolescentes e 
adultos no processo da vida escolar.

Segundo Bossa (1994) a Psicopedagogia surgiu com a necessidade de 
atender a demanda de muitas dificuldades voltadas para a aprendizagem. E 
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segundo o autor, muitos pensam que a Psicopedagogia, até mesmo na pós-gra-
duação é a união da psicologia com a pedagogia. Entretanto ela ainda vai além 
da fusão entre a psicologia e a pedagogia, até mesmo porque a Psicopedagogia 
não pode ser pensada sem o a área interdisciplinar, sendo esta a dependência 
das contribuições entre a teoria e a prática, onde se faz uso de variadas áreas de 
estudo e assim ela se constrói. 

O Psicopedagogo trabalha no sentido fazer identificações, neste sentido 
ele deve identificar as dificuldades e os transtornos que dificultam o discente de 
assimilar os conteúdos ministrados dentro da sala de aula. O Psicopedagogo 
também se apropria de conhecimentos de várias áreas para a sua atuação, como 
a área da Pedagogia, Psicanálise, estudos da Psicologia e da Antropologia, as 
áreas concedem um suporte para realizar a identificação ou o ponto que a difi-
culdade está se manifestando e estuda as maneiras que o aluno está aprendendo.

O psicopedagogo é capaz de promover determinas intervenções educacionais 
podendo ser intervenções voltadas para o fracasso escolar e evasão, pois de acordo 
com Fagali, 2002: O psicopedagogo tem o objetivo de trabalhar situações voltadas 
para as relações professor-aluno e trabalha em prol dos procedimentos educacionais 
pedagógicos, unindo a afetividade com o cognitivo, por meio da aprendizagem e de 
seus conceitos, em diversas áreas do conhecimento FAGALI (2002, p. 10).

Entretanto, o psicopedagogo, é o profissional apto e capacitado para au-
xiliar o professor a ajudar alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem, 
através de métodos que beneficiem a aquisição do conhecimento de forma mais 
simplificada, organizada e por que não prazerosa.

Uma das atividades que mais ajudam a criança com dislexia é a leitura 
oral. Muitos pais têm o hábito de ler para seus filhos antes de dormir, e na dis-
lexia esse hábito deve ser redobrado para que haja uma maior compreensão dos 
conteúdos. Assim como o hábito de conversar com a criança, fazer com que ela 
se expresse, o simples hábito de perguntar como foi seu dia, perguntar sobre suas 
dificuldades e aguardar pacientemente as suas respostas.

Percebemos no ambiente escolar a extrema importância da efetivação da 
intervenção psicopedagógico, para que a pessoa com dislexia encontre as pos-
sibilidades de desenvolvimento o mais rápido possível. E Neste sentido, verifi-
camos a grande importância de os educadores buscarem mais conhecimento 
para que consigam identificar os alunos que apresentam não só a dislexia como 
também todas as outras deficiências. Para que isso se efetive é necessário que o 
por meio do reconhecimento das características e embasamento teórico para a 
realização de atividades práticas pedagógicas que contemplem as especificida-
des dos indivíduos com dislexia.

Partindo dessa pressuposição este capítulo terá como objetivo o estudo de 
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forma detalhada das formas de intervenção psicopedagógicas que podem auxi-
liar o professor e o aluno disléxico diante do processo de ensino aprendizagem.

O sistema educacional escolar a cada dia está mais deficiente, não há muitos 
recursos em grande parte das escolas públicas, encontramos turmas lotadas sem 
mediadores ou estagiários e o professor enquanto mediador do processo de ensi-
no aprendizagem, muitas vezes não sendo capaz de desenvolver um atendimento 
individual que cada aluno necessita, e principalmente o aluno com deficiência, 
neste caso o aluno com dislexia. Em vista de todos esses problemas encontrados 
torna-se inviável detectar a dislexia ou qualquer oura deficiência em um aluno.

Segundo Gonçalves (2006), a função da intervenção psicopedagógica está 
baseada em procurar os talentos e habilidades dos disléxicos, sinalizarmos o que 
esse aluno pode fazer, o que a sua deficiência o permite saber, quais são as suas 
potencialidades, como ele lida com as dificuldades e entre outros, afinal sobre 
os fracassos, sem sombra de dúvida, ele já está familiarizado, os conhece bem. 
Assim como na maioria das deficiências, a criança sempre é rotulada com o 
jargão de que ela não sabe isso, ou não sabe aquilo.

Outra função da psicopedagógica é auxiliar essa pessoa com dislexia a 
descobrir as maneiras compensatórias de aprender. Geralmente Jogos, leituras 
coletivas, algumas atividades de cunho específico para o desenvolvimento da 
escrita fazem parte do processo de intervenção.

É fundamental que os pais voltem suas experiências de êxito aos seus 
filhos com dislexia e controlem os possíveis problemas psicológicos secundários 
GORMAN (2003). Concomitante com a família ou às vezes antes, o professor 
percebe com a sensibilidade do seu olhar alguma anormalidade na criança dislé-
xica, quando ele percebe que algo está incomum ele sinaliza a família para que 
ela não seja rotulada de “lenta” ou “preguiçosa. Família que também deve tra-
balhar lado a lado com a escola, prontamente inicia o processo de intervenções 
apropriadas como fonte de acolhida emocional, que será de extrema valia.

Segundo GONÇALVES (2006) os adjetivos constantes para os disléxicos 
são: “preguiçoso, desligado e desorganizado, fazendo parte de seu dia a dia e mar-
cando a sua vida. Nos consultórios psicopedagógicos é muito comum o disléxico 
chegar com baixa autoestima devido à vivência de múltiplos insucessos escolares”.

Para Oliveira, (2000) a inteligência é constituída por meio das experiências, 
é um recomeçar constante, instigando o indivíduo pela ausência, e este pronta-
mente esforça-se para alcançar o objeto, e quando se apropria do que almejava, 
evolui e é lançado a novas ausências e volta a buscar o que lhe falta   novamente. 
Esta execução acaba promovendo uma constante transformação interna estrutu-
rais que podem acomodar o objeto. As experiências como meio, acabam gerando 
uma configuração de inteligência onde o sujeito há de trabalhar em cima da sua 
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necessidade enquanto esta é transformada e por sua vez gera um novo   saber. As 
autoras Bossa e Oliveira, ainda complementam: “a aprendizagem nasce com a 
vida e com ela se desenvolve. A passagem da ação à representação se dá através 
de um fazer prático e incessante que pouco a pouco, ao ir organizando o contexto 
vivido, vai internalizando essa ação” OLIVEIRA, 2000 p. 18.

Realizar a Intervenção psicopedagógica nunca será tarde demais, certa-
mente que tratando-se da dislexia, quanto antes se iniciar o processo de inter-
venção melhor e mais rápido serão os resultados na aquisição da leitura, escrita 
e para o processamento de informações com mais eficácia.

Certamente que não há um tratamento padronizado e adequado para to-
das as crianças disléxicas, cada tratamento irá de acordo com a especificidade 
de cada criança, porém quando se busca o processo de intervenção de forma 
individualizada o foco do trabalho será sempre a preocupação em querer ajudar.

Na intervenção é válido recordar, que estas crianças com dislexia revelam 
um ritmo diferenciado de trabalho, geralmente mais lento quando se compara 
as demais crianças que não tem dislexia, é importante também que não haja 
comparações em relação ao rendimento. Os resultados são lentos é necessário 
ser paciente e constante, é importante também que a motivação dessa criança 
seja trabalhada, com elogios, incentivos, sem taxações, ou exigências excessivas, 
devendo sempre respeitar o tempo dela.

O educador deve sempre apontar mostrando a forma correta da escrita 
ao lado do erro gráfico das palavras, porém não valorizar muito o erro. No pro-
cesso de intervenção é importante que não haja insistência de exercícios muitos 
repetitivos de fixação ou extensos, a dificuldade que o disléxico enfrenta não 
será diminuída com essa prática. É importante que se tenha foco na qualidade 
das atividades. É necessário que haja clareza diante de uma explicação, com 
sinalizações e posicionamentos da lateralidade.

Na aquisição da leitura, sabemos que é necessário um esforço significa-
tivo onde certamente a criança disléxica enfrentará muitas barreiras, mas não 
por ser preguiçosa ou desmotivada. Diante do seu erro ela deve ser corrigida de 
forma imediata e deve-se justificar o motivo do seu erro afim de que este mesmo 
erro não se repita. A leitura em voz alta, como já foi mencionado anteriormente 
é uma das maiores dificuldades que o indivíduo com dislexia encontra, portan-
to, é importante que seja evitado não obrigando-a a ler voz alta diante da turma 
ou para os familiares. Pois quando a criança lida constantemente com o fracasso 
a desmotivação é inevitável.

Na sala de aula, é importante que a criança disléxica esteja bem-posicio-
nada, de preferência próxima ao professor, a criança não deve estar no fundo 
da sala de aula, e tão pouco isolada, é necessário que ela esteja sentada perto 
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do professor para que ele possa conceder o suporte necessário quando houver 
alguma necessidade do aluno e para que ele se sinta mais confortável diante de 
uma possível dificuldade ou dúvida.

Os autores Rotta e Pedroso (2007), relatam que o material que a criança com 
dislexia manuseia deve ser apropriado para a sua limitação e o seu nível, e como 
já mencionado, fazer uso dos elogios constantes também devem ser considerados.

No processo de orientação psicopedagógica, o professor juntamente com 
um psicopedagogo deve elaborar estratégias para crianças com dislexia para que 
ele se sinta confortável em sua turma e sentindo-se parte dela. Para que assim 
progrida gradativamente. O professor também precisa estar aprofundado teori-
camente acerca do distúrbio pelo qual ele está lidando.

A atuação do professor também é determinante para o sucesso do aluno 
com dislexia, pois por ter mais contato diário com este educando é importante 
que ele também crie situações que deem oportunidades de crescimento para ele. 
“As estratégias educacionais podem ser: atividades orais, jogos, desenhos e todas 
aceitas para avaliação” TAVARES (2008, p 31).

A criança disléxica está sempre propensa a se distrair com muita facilidade, 
portanto, deve-se reduzir, sempre que possível todos os focos de distrações, com 
algum colega muito conversador, algum barulho, distrações ambientais, janelas, 
movimento e entre outros, que possam distraí-lo com mais facilidade, por exemplo.

No processo de intervenção, mais uma vez o trabalho da família também 
deve ser considerado, os autores Heimburge e Rief  (2000, p. 127) declaram: “os 
pais devem estar dispostos a partilhar informações com os professores, assim 
como devem tentar saber como podem ajudar e apoiar o professor de todas as 
maneiras possíveis”. É indispensável que pais e educadores se comuniquem du-
rante todo o processo de intervenção, muitas atividades que são realizadas em 
sala, podem ser realizadas em casa, entretanto, deve-se manter o rigor e a mes-
ma qualidade do trabalho desenvolvido em sala. E a comunicação entre ambas 
as partes são indispensáveis, pois evitam, por exemplo, que a criança disléxica 
esteja constantemente realizando exercícios repetitivos e sem variedade e não 
podendo trabalhar as mesmas letras também.

Há uma grande necessidade de atividades diversificadas que envolvam 
tanto a expressão corporal como o sabor, o cheiro, a cor e a expressão plástica. 
Aprender não é falar sobre, é fazer! e “para aprender bem, é necessário estar 
envolvido, Silva (2004, p. 44 e p. 56).

Outra maneira de ajudar a criança com dislexia é esclarecer para ele que a 
sua dificuldade de aprendizagem pertinente a leitura e a escrita têm nome e que 
é Dislexia. É importante que o professor ou o psicopedagogo oriente a criança 
sobre o que implica a dislexia, com esse suporte a criança aprende a superar 
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o problema de forma consciente, e tão pouco desanimando ou desistindo no 
primeiro problema. Mas sim seguindo em frente e buscando coragem de forma 
persistente o conhecimento como o restante da turma.

O Psicopedagogo também pode fazer uso do lúdico trabalhando com alu-
nos que portam alguma dificuldade de aprendizagem. Ao fazer uso de ativida-
des lúdicas como, jogos de concentração, brincadeiras com regras, brinquedos 
complexos, e dentre outros, por exemplo, o indivíduo é capaz de desenvolver 
muitas áreas da aprendizagem.

Os jogos podem ser ferramentas que atuam como elo de ferramenta edu-
cacional unificada aos motores e cognitivos. Muitos bloqueios de aprendizagens 
podem ser minimizados com o auxílio dos jogos educacionais.

Conclusão

Finalizo este trabalho concluindo que a dislexia é um distúrbio da leitura 
que afeta a escrita, e usualmente detectado a partir do processo da alfabetização, 
sendo este período em que normalmente as crianças iniciam seus processos de 
iniciação da leitura de textos.

Sabemos que cada indivíduo se apropria do saber de uma forma peculiar e 
diferenciada, nenhuma pessoa é como a outra. E quando o assunto está voltado 
para as áreas da aprendizagem, mesmo tratando-se de alunos com dislexia os 
resultados não são tão diferentes, todos são capazes de aprender. Concluímos 
que todos são capazes de alcançar o aprendizado, entretanto, o processo desen-
volverá de forma diferenciada. Devido ao fator ou fatores de ordem congênita. 
Que denominamos de distúrbios da aprendizagem.

A dislexia está inserida como exemplo de um dos fatores desses distúr-
bios de aprendizagem que hoje alcança um número significativo de crianças que 
chegam as escolas apresentando muitas dificuldades no processo do desenvolvi-
mento das aptidões da escrita e leitura.

Todavia, compreendemos que para amenizarmos as dificuldades é crucial 
e indispensável a realização de um diagnóstico o quanto antes, fundamentado na 
equipe já expressa neste trabalho. Assim como a efetivação do aprendizado faz-se 
necessário a presença constante de um psicopedagogo na sala de aula desenvol-
vendo as possíveis intervenções para que os avanços educacionais sejam alcan-
çados. E como já mencionamos, o profissional da Psicopedagogia é o único pro-
fissional capaz para realizar a intervenção de forma adequada, pois proporciona 
as adaptações necessárias de acordo com as necessidades do aluno com dislexia.

Desta forma, vale lembrar que o diálogo entre família, equipe médica, edu-
cadores, professores, e psicopedagogos necessitam ser constantes e realizados para 
que haja maiores avanços em relação ao tratamento e em relação à intervenção.
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Ter dislexia não significa falta de inteligência, de acordo com os pesqui-
sadores realizados, vale salientar, que disléxicos tem as chances de serem bem 
desenvolvidos, com o estímulo da criatividade, as intervenções necessárias, as 
adaptações das provas, adaptações curriculares e entre outros meios de suporte.

Em suma, entendemos também que nenhum avanço é pleno e eficaz dian-
te de tantas dificuldades que os professores encontram nas escolas, sejam por fal-
ta de preparo para receber os alunos com dislexia ou qualquer outra deficiência 
ou pela falta de recurso, sejam eles, material ou humano. O sistema educacional 
brasileiro ainda detém muitas deficiências, e uma delas é a presença de salas de 
aula lotadas onde às vezes até impede ao professor a identificação de alguma 
anormalidade apresentada pelo aluno.

Por isso, é extremamente necessário que os pais caminhem sempre junto 
com a escola, e acompanhem todo o processo educacional do aluno ficando 
atento diante de qualquer dificuldade que a criança possa apresentar. Nunca será 
tarde para o aluno disléxico aprender a ler e fazer processamentos de informa-
ções com uma eficiência e por isso é importante que os pais não negligenciem 
o tratamento as crianças com dislexia, não saberemos o tempo que essa criança 
levará para obter avanços, porém sabemos que eles são inevitáveis.

A dislexia em hipótese alguma pode ser ignorada passando despercebida, 
assim como a criança não pode passar o período de escolarização com sua baixa 
estima devido à falta de intervenção psicopedagógica, é importante que este pro-
fissional esteja mediando o processo da construção de aprendizagem da criança 
e assim combatendo a dislexia diariamente.

Todos os discentes, sejam professores ou pais, devem antes de qualquer 
coisa, ter como princípio e base a ética como comprometimento de acompanhar 
o processo de desenvolvimento da aprendizagem do aluno com dislexia. O que 
se torna fundamental serão sempre as variadas formas das quais as crianças se 
apropriam da aprendizagem. É importante valorizar a inclusão como parte do 
processo, e entendermos que a criança com dislexia também deseja ser inserida 
no mundo letrado. Por isso, faz-se necessário que o psicopedagogo o ajude a 
sobreviver imerso ao modelo de escola educacional vigente DINIZ, (2007).

A paciência e dedicação com a criança ou filho disléxico também é es-
sencial, de maneira alguma a criança pode se considerar inferior ou incapaz 
de evoluir é importante que as frustrações do disléxico sejam minimizadas as 
máximo para que não seja mais um fator negativo diante de suas aprendizagens.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA
EDUCAÇÃO NO CAMPO

 Dalila Daima da Silva1

1. Introdução 

Refletir sobre a interface entre a Educação do Campo e a Educação 
Especial ainda é desafiador. As políticas de Educação Inclusiva buscam garantir 
que o espaço escolar possa ser um lugar de aprendizado independente das es-
pecificidades de cada aluno. Dessa forma, esse conceito se estende à Educação 
do Campo, sendo uma modalidade de educação destinada à população rural, 
agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, quilom-
bolas, caiçaras, indígenas, dentre outros (BRASIL, 2010), e que contempla, tam-
bém, as pessoas com deficiência.

Considera-se, conforme Caldart (2002), que a Educação do Campo se 
difere de uma educação formal, haja vista que o projeto educativo da escola do 
campo precisa dialogar com a realidade mais ampla onde estão inseridos, pois a 
questão do campo é necessariamente a contestação sobre o trabalho no campo, 
que está vinculada à extensão da cultura, às relações sociais e aos processos pro-
dutivos da experiência social.

Nessa direção, este artigo tem como principal objetivo trazer a discussão 
sobre a importância da Educação Inclusiva no âmbito da Educação do Campo. 
Além disso, como objetivos específicos, buscou-se conceituar a Educação 
Inclusiva, mostrando seus aspectos legais, mostrar as principais caracterizações 
e nuances da Educação do Campo e, por fim, refletir sobre a Educação Inclusiva 
na Educação do Campo. 

Para a consecução dos objetivos propostos, a metodologia utilizada é a 
pesquisa bibliográfica e, como processo de organização, este trabalho divide-
-se em, além deste capítulo introdutório, em três capítulos de Fundamentação 
Teórica, sendo o primeiro capítulo direcionado à Educação do Campo, o segun-
do à Educação Inclusiva e o terceiro e último trata-se da Educação Inclusiva na 
Educação do Campo.

1 Estudante de Pedagogia na universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) – Barbace-
na. E-mail dalilasylva2@gmail.com.
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2. Educação do campo

A temática deste capítulo perpassa sobre a Educação do Campo, visto que 
a instituição escolar e a pedagogia são estruturadas em um contexto particular 
que se constitui o urbano industrial. Dessa forma, faz-se importante trazer à 
discussão sobre os modelos de educação implementados em outros contextos, 
haja vista que esse modelo particular de ensino para a população do campo esta-
belece um vínculo maior entre os produtores rurais e as escolas, buscando uma 
forma de ensino-aprendizagem condizente com os valores e práticas tradicionais 
do campo e é sobre isso que este capítulo vai abordar.

“A história esconde o segredo do presente” (IANNI, 1996, p. 8).  A fra-
se dita pelo escritor Octávio Ianni em seu livro “A Ideia de Brasil Moderno”, 
retrata, desde cedo, o quanto a história é capaz de rememorar e exprimir os 
acontecimentos da atualidade, sejam eles bons, ruins, significativos ou exíguos. 
E é a partir desta compreensão que se recorre à perspectiva histórica para buscar 
o entendimento de alguns elementos da atual configuração do campo e de sua 
oferta educacional. 

Em primeiro momento, destaca-se que na conjuntura das políticas públi-
cas para a educação, muitos acreditavam – e ainda acreditam – que o problema 
a ser resolvido para a educação das pessoas que residem no campo advinha 
somente e tão somente da localização geográfica das escolas e da baixa densi-
dade populacional nas regiões rurais.  Por consequência, havia a necessidade de 
serem percorridas grandes distâncias entre casa e escola e o atendimento a um 
número reduzido de alunos, com consequências diretas nos gastos para a manu-
tenção do então denominado ensino rural (VENDRAMINI, 2007). 

Paralelamente, havia a suposição de que o conhecimento, que até então 
era universal, produzido por um mundo que se dizia civilizado, era exigido a 
todos de acordo com a aptidão de cada um (HENRIQUES, 2007).

Todavia, este conhecimento, que até então era a base para abafar o direito 
a uma educação contextualizada, promotora do acesso à cidadania e aos bens 
econômicos e sociais, respeitando os modos de viver, pensar e produzir dos dife-
rentes povos do campo, sentenciou, à uma pequena parcela da população rural, 
uma educação instrumental, reduzida ao atendimento de necessidades educa-
cionais elementares e ao treinamento de mão-de-obra (HENRIQUES, 2007).

Ato contínuo, imprescindível se faz ponderar que o modelo escravocrata  
utilizado por Portugal para colonizar o Brasil, posteriormente adotado pelos 
próprios brasileiros para a colonização do interior do país, em que pese o siste-
ma de exploração brutal pelos proprietários de terra dos trabalhadores rurais, 
aos quais eram sistematicamente negados direitos sociais e trabalhistas, geraram 
um forte preconceito em relação aos povos que vivem e trabalham no campo, 
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bem como uma enorme dívida social (HENRIQUES, 2007). 
Neste meandro, urge destacar que no campo brasileiro existem milhares de 

crianças, jovens e adultos que têm seus direitos fundamentais negados pelo Estado, 
como o direito à terra, ao trabalho, à habitação, à saúde e à educação. Neste senti-
do, os movimentos sociais do campo adquiriram maior visibilidade e conquistas no 
fim do século XX e início do século XXI, articulando lutas com diferentes bandei-
ras, como por exemplo a luta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 
(MST), que na sua luta pela reforma agrária também lutaram pela democratização 
do acesso à educação de qualidade (VIERO; MEDEIROS, 2018).

Para Vendramini (2007), a educação do trabalhador do campo adquiriu 
um novo sentido dentro do MST, pois este movimento defende e luta por uma 
educação articulada com a criação de condições materiais para a vida no campo, 
consistindo em uma estratégia coletiva de sobrevivência empregada pelos sem-
-terra, em um contexto de vida e de trabalho precário tanto no urbano quanto 
no rural. Segundo a autora: 

A defesa de uma educação do campo tem como sustentação o reconheci-
mento de uma realidade de trabalhadores e trabalhadoras que têm resisti-
do para continuar produzindo sua vida no espaço rural. E, especialmente, 
o reconhecimento de que esta realidade precisa ser alterada, tendo em vis-
ta a crescente pobreza, o desemprego, as grandes desigualdades sociais e 
as dificuldades de acesso às políticas públicas (saúde, educação, transpor-
te, infraestrutura etc.) Portanto, pensar um projeto de educação do campo 
pressupõe a sua sustentabilidade em termos econômicos, sociais e cultu-
rais (VENDRAMINI, 2007, p. 129).

Naquela conjuntura, com vistas à mobilização e experimentação pedagó-
gica, os sindicatos de trabalhadores rurais passaram a atuar em conjunto com 
as organizações comunitárias do campo, os educadores ligados à resistência à 
ditadura militar, os partidos políticos de esquerda, os sindicatos e associações de 
profissionais da educação, os setores da igreja católica identificados com a teolo-
gia da libertação e as organizações ligadas à reforma agrária, com o objetivo de 
estabelecer um sistema público de ensino para o campo, baseado no paradigma 
pedagógico da educação como elemento de pertencimento cultural. 

A partir desse contexto de mobilização social, a Constituição de 1988 
consolidou o compromisso do Estado e da sociedade brasileira em promover a 
educação para todos, garantindo o direito ao respeito e à adequação da educação 
às singularidades culturais e regionais. No mesmo ano, foi criada a “Articulação 
Nacional por uma Educação do Campo”, entidade supra organizacional que 
passou a promover e gerir as ações conjuntas pela escolarização dos povos do 
campo em nível nacional. 

Em complemento, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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(Lei n° 9.394/96) estabelece uma base comum a todas as regiões do país, a ser 
complementada pelos sistemas federal, estaduais e municipais de ensino e de-
termina a adequação da educação e do calendário escolar às peculiaridades da 
vida rural e de cada região.

Saltando no tempo, em 2004, no âmbito do Ministério da Educação, 
criou-se a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 
vinculada à Coordenação Geral de Educação do Campo, que possui como obje-
tivo a inclusão na estrutura estatal federal de uma instância responsável, especi-
ficamente, pelo atendimento dessa demanda a partir do reconhecimento de suas 
necessidades e singularidades. 

Em que pese esses avanços, frisa-se que a educação é um processo for-
mativo que permite outros olhares acerca das pessoas e do mundo. Refletir so-
bre a educação do campo é compreender o conjunto de transformações que a 
realidade vem exigindo das questões sociais, ambientais, políticas, culturais e 
econômicas. Para que ocorra tais transformações no contexto do campo é ne-
cessário pensar nas possibilidades de conhecer e vivenciar experiências diversas 
com várias formas de cultura (VIERO; MEDEIROS, 2018).

Portanto, para se conceber uma educação a partir do campo e para o 
campo, é necessário mobilizar e colocar em xeque ideias e conceitos há muito es-
tabelecidos pelo senso comum. Mais do que isso, é preciso desconstruir paradig-
mas, preconceitos e injustiças, a fim de reverter as desigualdades educacionais, 
historicamente construídas entre campo e cidade (VIERO; MEDEIROS, 2018).

E essa necessidade de mudança do paradigma da educação rural para o 
da educação do campo se dá não só pela análise crítica da escola rural, como 
também das propostas desenvolvimentistas para o campo, em geral centradas no 
agronegócio e na exploração indiscriminada dos recursos naturais (MENEZES 
NETO, 2003). 

Nesta linha de raciocínio, os conceitos relacionados à sustentabilidade e à 
diversidade complementam a educação do campo ao preconizarem novas rela-
ções entre as pessoas e a natureza e entre os seres humanos e os demais seres dos 
ecossistemas. Isto porque levam em conta a sustentabilidade ambiental, agrícola, 
agrária, econômica, social, política e cultural, bem como a equidade de gênero, 
étnico-racial, intergeracional e a diversidade sexual (CALDART et al., 2012).

A educação do campo abrange a totalidade do campo e faz com que ele 
seja não só um lugar de produção e sim considerado o lar de famílias e um lugar 
repleto de cultura onde sua educação necessita ser tratada de forma diferenciada 
com relação à educação urbana. Para Caldart et al. (2012, p. 259) a educação 
do campo, “[...] nomeia um fenômeno da realidade brasileira atual, protagoni-
zado pelos trabalhadores do campo e suas organizações, que visa incidir sobre a 
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política de educação desde os interesses sociais das comunidades camponesas”. 
Nesse sentido, a Constituição de 1988 foi um marco para a educação brasi-

leira porque motivou uma ampla movimentação da sociedade em torno da garan-
tia dos direitos sociais e políticos, dentre eles o acesso de todos os brasileiros à edu-
cação escolar como uma premissa básica da democracia (CALDART et al., 2012).

Ao afirmar que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público 
subjetivo, a CF/88 ergueu os pilares jurídicos sobre os quais viria a ser edificada 
uma legislação educacional capaz de sustentar o cumprimento desse direito pelo 
Estado brasileiro. No bojo desse entendimento, a educação escolar do campo 
passa a ser abordada como segmento específico, prenhe de implicações sociais e 
pedagógicas próprias (VIERO; MEDEIROS, 2018).

Neste meandro, as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das 
Escolas do Campo, aprovadas em 2001 pelo Conselho Nacional de Educação, 
representam um importante marco para a educação do campo porque contem-
plam e refletem um conjunto de preocupações conceituais e estruturais presentes 
historicamente nas reivindicações dos movimentos sociais, como o reconheci-
mento e valorização da diversidade dos povos do campo, a formação diferencia-
da de professores, a possibilidade de diferentes formas de organização da escola, 
a adequação dos conteúdos às peculiaridades locais, a consideração dos tempos 
pedagógicos diferenciados, a promoção, através da escola, do desenvolvimento 
sustentável e do acesso aos bens econômicos, sociais e culturais.

Por fim, cabe ainda considerar que todo esforço dispensado na transfor-
mação das escolas do campo deve contribuir para ampliar significativamente as 
oportunidades educacionais e o tempo de educação e de escolarização de todos 
os povos do campo e de mudar profundamente a escola onde este povo estuda 
(VIERO; MEDEIROS, 2018).

Para isso, é fundamental, como ponto de partida, que todas as pessoas 
envolvidas no trabalho cotidiano dessas escolas acreditem ser possível reorien-
tar/reconstruir os seus currículos a partir das problemáticas que os cercam, não 
necessitando reproduzir modelos ou até mesmo seguir padrões disponíveis no 
mercado literário.  Isso porque ao se levar em consideração que a educação do 
campo envolve todo o contexto do campo e os saberes dos seus povos, ela faz 
sentido para revitalizar o campo de maneira que a educação se torne um agente 
de ligação com uma educação para todos (CALDART et al., 2012).

Considerando a discussão da educação para todos, torna-se necessário 
abordar sobre a temática Educação Especial e Inclusiva, visto que ambas, seja 
a Educação do Campo e Educação Especial apresentam semelhanças no que se 
relaciona à superação das condições de exclusão históricas imputadas às popu-
lações do campo e às pessoas com deficiência nas políticas públicas nacionais. 
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Estudos mostram que as duas áreas revelam que há uma dupla exclusão aos 
alunos da educação especial que vivem no campo (CAIADO; MELETTI, 2011; 
OLIVEIRA, et al. 2011). Dessa maneira, no próximo capítulo, será exposto so-
bre as singularidades da Inclusão Escolar.

3. Inclusão escolar

A perspectiva da Inclusão Escolar de alunos com deficiência no ambiente 
escolar visa atender, de forma igualitária, as necessidades educacionais dos alunos 
durante todo o processo de escolarização, por meio de uma educação que favorece 
o aprendizado a todos os envolvidos no processo educativo. Contudo, o processo 
educacional de pessoas com deficiência no Brasil nem sempre foi acessível. Desse 
modo, levando em consideração esse impasse, neste capítulo será discutido sobre 
os princípios basilares da Inclusão Escolar, além de mostrar a importância do co-
nhecimento e discussão sobre as práticas inclusivas na educação. 

A inserção da pessoa com necessidades educacionais especiais no convívio 
social foi uma conquista de extrema importância mundial, pois ela retira (ou pelo 
menos tenta retirar) da sociedade aquela ideia de que a pessoa com deficiência é 
inválida, dando a ela o direito de ser ativa na sociedade como um ser vivo, pen-
sante e de valor. Antes do surgimento da Educação Especial (que aconteceu no 
século XIV), as pessoas com deficiências não eram consideradas como integrantes 
da sociedade, por isso eram mortas ou abandonadas (MEC/SECADI, 2007).

Durante a trajetória histórica da Educação Especial, na antiguidade, as 
pessoas com necessidades especiais eram consideradas como seres amaldiçoa-
dos. No decorrer dos séculos, essa ideia foi sendo, aos poucos, desconstruída 
e as pessoas com deficiência começaram a fazer parte da sociedade através do 
trabalho e do estudo (MEC/SECADI, 2007). 

No século XIX, 

[...] a Educação Especial, por meio do atendimento educacional especiali-
zado, em substituição ao ensino comum, revelou diferentes compreensões, 
terminologias e modalidades que levaram à criação de instituições espe-
cializadas, escolas especiais e classes especiais. No Brasil, o atendimento 
às pessoas com deficiência, iniciou na época do Império, com a criação 
de duas instituições: o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, 
atual Instituto Benjamin Constant (IBC), e o Instituto dos Surdos Mudos, 
em 1857, hoje denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos 
(INES), ambos no Rio de Janeiro (MEC/SECADI, 2007, p. 2).

Na época do seu surgimento, ela se baseava no conceito de segregação, 
que é basicamente dispor o benefício da educação para pessoas com deficiência, 
mas em lugares específicos, ou seja, elas não podiam frequentar as escolas co-
muns. Essas pessoas, então, frequentavam escolas e clínicas que eram vinculadas 
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com hospitais de psiquiatria. Um exemplo disso eram as pessoas com deficiên-
cia intelectual, que eram encaminhadas ao Instituto Pestalozzi (1926) e nos anos 
seguintes foi criada a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), 
ou seja, eram criados institutos e\ou escolas para atender somente as pessoas 
com deficiências como cegueira e surdez (citadas no parágrafo acima), e trans-
tornos mentais (BRASIL, 1961).

Mas, nos anos 60, notou-se que os números dessas escolas e clínicas havia 
crescido de forma exorbitante e, em detrimento disso, foi criada a Lei 4.024 de 
Diretrizes e Bases para a Educação. No Artigo 88, diz que “a educação de ex-
cepcionais, deve, no que for possível, enquadrar-se no sistema geral de educação, 
a fim de integrá-los na comunidade” (BRASIL, 1961). 

A partir dessa mesma década, iniciou-se o processo de inserção das pes-
soas com deficiência nas escolas regulares. Mas essa inserção era feita a partir da 
Integração, ou seja, os alunos podiam frequentar a classe comum, mas tinham que 
se adaptar àquele ambiente e aos métodos de ensino aplicados (BRASIL, 1961).

O processo de Integração ocorre dentro de uma estrutura educacional que 
oferece ao aluno a oportunidade de transitar no sistema escolar — da clas-
se regular ao ensino especial — em todos os seus tipos de atendimento: 
escolas especiais, classes especiais em escolas comuns, ensino itinerante, 
salas de recursos, classes hospitalares, ensino domiciliar e outros. Trata-se 
de uma concepção de inserção parcial, porque o sistema prevê serviços 
educacionais segregados (MANTOAN, 2003, p. 15).

As pessoas com necessidades educacionais especiais podiam estudar nas 
classes e escolas regulares de ensino, mas a escola não possuía práticas de ensino 
e espaço físico adaptados para aquelas pessoas, ou seja, a escola não se adequava 
para recebê-las. Isso era a chamada Integração (MANTOAN, 2003).

Em 1988, foi promulgada a Constituição Federal Brasileira, que é um 
conjunto de leis, regras e normas do país. Dentro dessa Constituição, no Artigo 
208, inciso III, foi aprovado “o atendimento educacional especializado aos por-
tadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 
1998). Isso significou um grande avanço no processo de Integração, pois garan-
tia que as pessoas com deficiência, na rede regular de ensino, pudessem usufruir 
do uso de recursos pedagógicos necessários para o seu desenvolvimento escolar 
e social. Mas, o processo de Integração não era suficiente para incluir o aluno 
com deficiência. De acordo com Mantoan (2003, p.17):

Nas situações de integração escolar, nem todos os alunos com deficiência 
cabem nas turmas de ensino regular, pois há uma seleção prévia dos que 
estão aptos à inserção. Para esses casos, são indicados: a individualiza-
ção dos programas escolares, currículos adaptados, avaliações especiais, 
redução dos objetivos educacionais para compensar as dificuldades de 
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aprender. Em suma: a escola não muda como um todo, mas os alunos têm 
de mudar para se adaptarem às suas exigências.

Para contrapor a Integração, surge o movimento de Inclusão Escolar, que 
somente foi conquistada no ano de 1990, com o intuito de não só inserir o aluno 
no ambiente de ensino, mas também criar métodos para que ele obtivesse um 
desenvolvimento adequado e o sucesso acadêmico (SILVA, 2010). 

E mais, “visando alcançar o desenvolvimento de uma escola democrática 
na qual a diversidade é respeitada e valorizada, o movimento de inclusão escolar 
prevê a revisão e a reformulação do sistema educacional como um todo [...]” 
(SILVA, 2010, p. 10).

Após a conquista do processo de inclusão, no ano de 1994 foi imple-
mentada a Declaração de Salamanca, uma resolução das Nações Unidas com 
o objetivo de reformular as políticas educacionais da Educação Especial. Essa 
declaração foi implantada na Conferência Mundial sobre Educação Especial 
que foi realizada na cidade de Salamanca, na Espanha. Sua origem se deu pelos 
movimentos de direitos humanos que surgiram nos anos 60 e 70 (SILVA, 2010).

A Declaração de Salamanca ampliou a inclusão, beneficiando também as 
crianças que não possuem deficiência, mas possuem necessidades educacionais 
especiais caracterizadas pela dificuldade de aprendizado temporárias ou per-
manentes. As implicações orientadas por esse documento têm como princípio 
a adaptação do currículo para que todas as crianças possam aprender, de forma 
que o ensino atenda a todas as especificidades, num ambiente onde todos pos-
sam conviver e interagir sem que haja nenhum tipo de exclusão, segregação ou 
prejuízo de ensino para ambas as crianças (MANTOAN, 2003).

Esse processo histórico da educação especial até chegar na inclusão, a 
implementação das diretrizes da declaração de Salamanca e tudo o que foi con-
quistado, apesar de necessário, causou uma crise de paradigma no sistema edu-
cacional. Todo aquele padrão de segregação e de que a escola somente podia ser 
frequentada por pessoas sem deficiência  foi quebrado, rompendo sua sistemati-
zação (MANTOAN, 2003).

A escola se abriu para receber novos grupos sociais, mas não recebeu a 
diversidade de conhecimentos e de formas de aprender. Mantoan (2003) aponta 
que apesar de inserir o aluno com deficiência e buscar meios para promover seu 
aprendizado, a escola ainda pratica a exclusão (ou a segregação), quando separa 
os alunos em deficientes e não deficientes e distribui cada um deles para se apro-
priar do seu currículo específico.

Os sistemas escolares também estão montados a partir de um pensamento 
que recorta a realidade, que permite dividir os alunos em normais e defi-
cientes, as modalidades de ensino em regular e especial, os professores em 
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especialistas nesta e naquela manifestação das diferenças. A lógica dessa 
organização é marcada por uma visão determinista, mecanicista, formalis-
ta, reducionista, própria do pensamento científico moderno, que ignora o 
subjetivo, o afetivo, o criador, sem os quais não conseguimos romper com 
o velho modelo escolar para produzir a reviravolta que a inclusão impõe 
(MANTOAN, 2003, p. 13).

Ou seja, a Inclusão Escolar, segundo a mesma autora, veio para quebrar 
os paradigmas. Ela exige que as escolas trabalhem sem discriminar e sem separar 
ou excluir os alunos do processo de ensino e aprendizagem. Mas, na prática, a 
inclusão não acontece da forma devida, pois a própria escola possui deficiências. 
Ela prega uma homogeneização, mas separa suas modalidades de ensino, suas 
disciplinas, seus alunos e não há uma junção dos conceitos, uma interdisciplina-
ridade. Tudo o que há na Educação são processos que, juntos, trabalham para 
desenvolver e formar cidadãos ativos na sociedade (OLIVEIRA e LEITE, 2007).

Para Oliveira e Leite (2007), a proposta de um sistema educacional inclusi-
vo, no contexto da realidade brasileira, embora se encontre amparada de forma le-
gal e tenha como base princípios teóricos devidamente fundamentados em ideais 
democráticos de igualdade, equidade e diversidade, ainda apresentam práticas in-
clusivas que se distanciam das proposições teóricas e legais. Consequentemente, 
isso mostra a necessidade de se buscar entender os diversos aspectos que se encon-
tram relacionados ao delineamento ideal de políticas públicas que se relacionam à 
inclusão educacional, considerando-se, para tanto, as ações político-administrati-
vas e, também, igualmente importantes, as de caráter pedagógico.

Assim sendo, apreende-se que o processo inclusivo deve ser observado do 
ponto de vista educacional, capaz de atender a todos os alunos de forma indis-
tinta e mostrando-se, de fato, ser capaz de incorporar as diferenças no contexto 
da escola e isso, por sua vez, exige uma completa transformação do cotidiano 
educacional (OLIVEIRA e LEITE, 2007). 

Essa transformação do meio escolar, deve buscar mudanças que façam 
com que o mesmo se torne um ambiente acolhedor, adotando uma proposta 
de ensino que esteja pautada, de forma engajada e comprometida, com ações 
inclusivas, criando e estabelecendo situações nas quais sejam respeitados os ca-
minhos a serem percorridos pelos educandos, proporcionado a estes as oportu-
nidades para que alcancem o pleno desenvolvimento, por meio de uma dialética 
educativa que favorece para que todos tenham o tempo necessário para apren-
der, segundo as suas próprias expectativas e possibilidades (Ibidem). 

A Constituição Federal em seu artigo 206 deixa bem claro que um dos 
princípios do ensino deve ser o de proporcionar “igualdade de condições para 
o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988), enfatizando, ainda, a ideia 
de que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 
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“atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, prefe-
rencialmente na rede regular de ensino”.

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9394/96, em seu Capítulo V, também 
trata da questão da Educação Especial, ressaltando, dentre outras determina-
ções, a seguinte:

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a mo-
dalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regu-
lar de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. § 1º 
Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola re-
gular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial; § 
2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços es-
pecializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 
não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular; § 
3º A oferta de educação especial, [...] Tem início na faixa etária de zero a 
seis anos, durante a educação infantil.
Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessida-
des especiais: I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e or-
ganização específica para atender às suas necessidades; II - terminalidade 
específica; III - professores com especialização adequada em nível médio 
ou superior; [...].

De acordo com o que foi visto, compreende-se que deve haver a garantia 
plena do ingresso e permanência das pessoas (com e/ou sem deficiência) nas 
escolas, bem como nas salas comuns de Educação e o acesso aos bens culturais 
da humanidade como forma de reconhecimento de sua cidadania e condição 
humana. Fica claro, portanto, de acordo com Drago (2011, p. 3) que:  

[...] a escola e os sistemas de ensino devem envidar esforços para que os 
sujeitos com alguma dessas características tenham garantido o direito ao 
atendimento educacional especializado para vencer possíveis dificuldades 
no que tange à aquisição das competências educacionais.

Um ponto a ser ressaltado em relação à LDB 9394/96 é o fato de que, 
embora permaneçam na mesma alguns entraves, esta lei representa um grande 
avanço para o processo educacional das pessoas com deficiência (DRAGO, 2011).

Nessa perspectiva, no capítulo seguinte será explorada a discussão sobre 
a Educação do Campo inclusiva, levando em consideração que a Educação do 
Campo constitui um espaço aberto para trabalhar ideias sobre Inclusão Escolar, 
uma vez que pauta suas práticas em uma Educação que saia dos moldes tradi-
cionais e que valorize os sujeitos envolvidos.

4. A educação inclusiva na educação do campo 

Em linhas gerais, a Educação do Campo se caracteriza como um espaço 
inovador e necessário, pois instaura e instrumenta uma postura ética e política 
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que em sua construção coletiva, permite repensar práticas escolares e de forma-
ção de professores (SANTOS, 2012). 

Assim, considerando as dificuldades vividas por professores tanto nas esco-
las urbanas quanto nas escolas do campo e a carência de produções acadêmicas ou 
reflexões sobre práticas escolares que abordem uma Educação Inclusiva, tornam-
-se necessárias pesquisas que envolvam este assunto no contexto da Educação do 
Campo. Dessa maneira, este capítulo discorrerá sobre essa temática.

Ao falar sobre a Educação do Campo, Santos (2012) afirma que esta é resul-
tado de um processo de transformação de valores e práticas da sociedade civil na 
forma de política do movimento social dos e para os camponeses. A autora elenca 
três grandes desafios para essa educação: assegurar aos camponeses o direito de 
acesso ao conhecimento, de modo a instrumentalizá-los para romper com sua his-
tórica condição de subordinação frente ao capital; assegurar o direito à diferença, 
com o reconhecimento de suas práticas e conhecimentos produzidos; e, por fim, 
romper com o paradigma hegemônico do capital, por meio de um projeto que 
elabore e dissemine conhecimentos que são fruto de sua cultura (SANTOS, 2012).

Já Caldart (2012) afirma que a Educação do Campo não se restringe à 
educação formal e à escola, embora estas tenham sido elementos marcantes na 
luta deste movimento. Para a autora, o descaso com as escolas do campo e a 
construção de um projeto educativo que dialogue com a realidade mais ampla 
onde estão inseridas é algo que precisa ser demonstrado, instaurado, instigado 
e efetivado. Em vista disso, o que está sendo construído como Educação do 
Campo na atualidade está amplamente relacionado com a busca por condições 
dignas de se viver em coletividade e com mais humanismo, em que pese os inte-
resses da sociedade individualista contemporânea. 

Desta forma, preza-se por uma maneira de viver que inclua verdadeira-
mente o outro na qualidade dos privilégios produzidos pela humanidade e não 
a divisão somente da pobreza e das sobras da produção da cultura humana, de 
alimentação, de moradia, de conhecimento científico, da tecnologia e do desen-
volvimento econômico (CALDART, 2012).

É importante ressaltar que a escola do campo não pode ser um modelo 
distorcido da escola da cidade ou um modelo menor quanto aos processos edu-
cacionais discutidos pela teoria pedagógica. Em suma, a escola do campo deve 
preconizar o desenvolvimento do fazer e do ser coletivo e um saber científico 
que vem se consolidando pelas lutas dos camponeses e intelectuais orgânicos 
compromissados com a efetivação de dimensões sociopolítica e cultural de seu 
currículo (CALDART, 2012).

Em verdade, a Constituição de 1988, em seu art. 205, assegura a Educação 
como um direito de todos, visando “o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 



Simone Helen DrumonD iScHkanian | alan ricarDo Duarte Pereira |  rebeca FreitaS ivanicSka

bruna beatriz Da rocHa (organizaDoreS)

214

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, o que aproxima o 
texto legal da ideia de uma escola capaz de atender as mais diferentes pessoas.

Ao se pensar em Educação Inclusiva, entende-se que o binômio acessibi-
lidade/inclusão é indissociável (RIBEIRO, 2011). Ressalta-se, deste modo, que a 
acessibilidade, antes voltada apenas para a supressão de barreiras arquitetônicas, 
ampliou seu conceito, passando a englobar dimensões anteriormente não con-
templadas, visando a eliminação de quaisquer barreiras físico-arquitetônicas ou 
psicossociais, que possam obstaculizar a inclusão educacional. 

Em razão disso, as deficiências físicas, sensoriais ou mentais não necessa-
riamente incapacitam o sujeito para a vida, mas somente representam limitações 
para estes estudantes, em decorrência das inadequações do ambiente. Por con-
seguinte, a preocupação deve voltar-se para a eliminação das muitas barreiras 
que permeiam os espaços escolares, ou seja, a acessibilidade (RIBEIRO, 2011).

Por tais razões, assim como o processo de inclusão de alunos com defi-
ciência em espaços escolares, a valorização destes indivíduos também perpassa 
pela mudança do modelo pedagógico e metodológico, de modo que seja assegu-
rado o seu direito à aprendizagem. Como salienta Ribeiro (2011, p.25):

Esse direito de estar incluído nas instituições educacionais e de aprender é as-
segurado pelo ordenamento jurídico brasileiro desde a Carta Magna até o os 
documentos que compõem o ordenamento infraconstitucional. Tal direito está 
amparado também em acordos internacionais, a exemplo, das Declarações de 
Jomtien, 1990, e de Salamanca, 1994, além, da Convenção Internacional dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência de 2007, resultantes de fóruns mundiais 
de discussão sobre essa temática, das quais o Brasil foi signatário.

De fato, todos os alunos com deficiência possuem o direito de participar 
da vida escolar e social, além de fazer suas próprias escolhas. Ao considerar este 
entendimento, deve-se ter em mente que o processo pelo qual se analisa e se im-
plementa a inclusão nas escolas do campo possui ligação com uma conjunção 
de fatores, visto que, para além da presença de estudantes com deficiência nessas 
escolas, ainda é preciso promover diversas melhorias em sua infraestrutura, para 
melhorar a acessibilidade destes estudantes, além da necessidade de uma melhor 
formação inicial e continuada dos educadores e de uma melhoria de suas práti-
cas (RIBEIRO, 2011).

Com efeito, ao se pensar nas especificidades de uma formação de pro-
fessores para a Educação do Campo e na importância de se trabalhar a respei-
to da Educação Inclusiva naquele espaço, é necessária uma prática pedagógica 
baseada na educação popular e que apresente uma prática política, coletiva e 
emancipadora. Freire (2007) concebe uma educação na qual o educando desem-
penha uma atitude ativa em relação à sua produção de saber, colaborando para 
a construção e produção do conhecimento. 
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Ainda na visão do autor, a pura transmissão de conteúdos na escola, deno-
minada por ele de educação bancária por suprimir a criatividade e a curiosidade 
do educando no ato de aprender, construir e problematizar o conhecimento de 
forma autônoma é medida que não deve ser levada em prática (FREIRE, 2007).

Marques (2007) considera que a escola popular construída por Paulo 
Freire revela fundamentos de uma escola inclusiva, uma vez que assegura a per-
manência do aluno na instituição de ensino e se compromete com o aspecto 
global da qualidade na educação, assegurando que haja um desenvolvimento 
integral e não apenas cognitivo. 

Assim, é necessário destacar a importância de se construir uma possibili-
dade de inclusão escolar para cada instituição de ensino pois, como fica claro na 
obra de Paulo Freire (2007), não existe uma única resposta, abordagem ou méto-
do que sejam adequados para que todos os educandos sejam incluídos na escola. 

A propósito, o processo de repensar e construir uma Educação do Campo 
é uma oportunidade de estabelecer interface com a Educação Inclusiva, que tem 
como imperativo ampliar a participação de todos os estudantes nos estabeleci-
mentos de ensino regular, especialmente aqueles grupos sociais historicamente 
excluídos da escola, através de uma abordagem voltada para o sujeito e suas 
singularidades, tendo como objetivos o seu crescimento, satisfação pessoal e in-
serção social (FERREIRA e PORTO, 2020).

Concluímos que, considerando a complexidade do processo de inclusão, 
é necessário repensar o paradigma de escola do campo. Para reverter esse cená-
rio, de acordo com Ferreira e Porto (2020), é urgente e necessária a mudança de 
atitude dos vários segmentos que se coadunam na Educação, principalmente 
dos professores, gestores e da própria instituição, que devem abandonar o con-
servadorismo de suas práticas, construindo uma educação que possa atender e 
responder às necessidades de todos os estudantes.

5. Conclusão

Este estudo teve como objetivo refletir sobre as características principais e 
a importância da Educação Inclusiva no âmbito da Educação do Campo, dessa 
maneira, enfatizando o assunto, mesmo que seja extremamente necessário que 
o Estado ofereça condições para que todos e todas tenham a garantia do direito 
à educação, é fundamental que não se outorguem aos profissionais especializa-
dos a responsabilidade total do desenvolvimento de um estudante que apresenta 
desenvolvimento atípico. Isso pois, entender a educação do campo como uma 
educação do campo inclusiva é perceber que todas as atitudes tomadas em sala 
de aula devem ser inclusivas, sem um foco específico em um estudante que rece-
beu um diagnóstico de deficiência.
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Para tanto, se faz urgente a construção e a implementação de políticas 
fundamentadas em valores humanos e sociais, na emancipação, na justiça, na 
equidade de oportunidades, na liberdade e no respeito à diversidade, visando à 
construção de uma educação que contenha, ao mesmo tempo, o caráter comum 
a todos e que sejam contempladas as particularidades, em respeito à realidade 
das vidas destas pessoas com deficiência que vivem e sobrevivem no/do campo.

Ante o exposto, a inclusão dos alunos com deficiência na educação do 
campo exige muita reflexão e implementação de dinâmicas próprias, inerentes 
ao processo educativo. Desse modo, a inclusão destes estudantes deve partir do 
entendimento de que a prática pedagógica desenvolvida seja articulada com a 
teoria, comprometida com a razão de ser do trabalho educativo e pautada em 
um projeto transformador, que leve em consideração, sobretudo, a dimensão 
social presente no contexto campesino (FERREIRA; PORTO, 2020).

Sendo assim, ressalta-se que a inclusão de estudantes com deficiência na 
educação do campo demanda uma urgente mudança no atual paradigma educa-
cional, precisando mudar o pensamento de toda a escola, no sentido de valorizar 
o saber construído pelo aluno e que toda a comunidade escolar esteja aberta ao 
diálogo e às novas concepções de aprendizagem (FERREIRA; PORTO, 2020). 

Em última análise, é importante destacar que o ato de se reconhecer como 
produtor de conhecimento pode auxiliar no desempenho de um papel ativo 
quando acontecer a vivência da situação. Além disso, valorizar o conhecimento 
da mulher e do homem do campo tem um papel político importante, que forta-
lece não apenas os sujeitos, mas o próprio contexto, além de possibilitar a exis-
tência de referenciais e práticas específicas destinadas àquele espaço, produzidos 
por seus integrantes e voltadas para a inclusão de todos. 
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pesquisadores como Ivan Pavlov, Watson, John B. e Edward Thordike, pelo qual 
fundamentaram os princípios que regiam o Behaviorismo Radical e foram conside-
rados como pioneiros que trataram sobre a temática. A esse respeito, Lear afirma 
que: 

No livro de B. F. Skinner, lançado em 1938, “The Behavior of  Organisms” (O 
comportamento dos organismos), Skinner descrevia sua mais importante 
descoberta, o Condicionamento Operante, que é o que usamos atualmen-
te para mudar ou modificar comportamentos e ajudar na aprendizagem. 
(LEAR, 2004, p. 10).

Neste contexto é possível evidenciar que convivemos frequentemente 
com os fundamentos do condicionamento operante e este é mais comum do 
que provavelmente pensávamos. Lear (2004, p. 10) afirma que a “Análise do 
Comportamento Aplicada Applied Behavior Analisis (ABA) é um termo [...] 
que observa, analisa e explica a associação entre o ambiente, o comportamento 
humano e a aprendizagem”, ou seja, é por meio da interação entre o indivíduo 
e o ambiente que a aprendizagem de comportamentos é observada e explicada, 
através do Condicionamento Operante.

Condicionamento Operante significa que um comportamento seguido por 
um estímulo reforçador resulta em uma probabilidade aumentada de que 
aquele comportamento ocorra no futuro. Em português claro isso significa 
que, à medida que você vai levando a vida, vão lhe acontecendo coisas que 
vão aumentar ou diminuir a probabilidade de que você adote determinado 
comportamento no futuro (LEAR, 2004, p. 11).

Applied Behavior Analisis (ABA) é a ciência que destaca extrema am-
plitude podendo atuar em diferentes campos de atuação e intervenções como: 
“medos e fobias, serviços de proteção à criança, estresse e relaxamento, aconse-
lhamento de casal e família” (2004, p. 11), contudo, caracterizando uma diversi-
dade de públicos não apenas se detendo à população atípica.

No Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a 
promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberda-
des fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania.

Parágrafo único. Esta Lei tem como base a Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo 
Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho 
de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º 
da Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, 
no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo 
Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no 
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plano interno.
A Declaração de Salamanca é considerada um dos principais documen-

tos mundiais que visam à inclusão social, ao lado da Convenção de Direitos da 
Criança (1988) e da Declaração sobre Educação para Todos de 1990.

Uma das implicações educacionais orientadas a partir da Declaração de 
Salamanca refere-se à inclusão na educação. Segundo o documento, “o prin-
cípio fundamental da escola inclusiva é o de que todas as crianças deveriam 
aprender juntas, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças 
que possam ter.

Do Direito À Educação e do Dever de Educar Art. 4º. O dever do Estado 
com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: III - aten-
dimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades 
especiais, preferencialmente na rede regular de ensino.

Por tanto, a execução na prática da lei será de estrema importância para 
que nossas crianças com autismo tenham uma educação adaptada com ênfase 
na Applied Behavior Analisis (ABA).

2. Desenvolvimento

2.1 Aprendizagem sem erro em Applied Behavior Analisis (ABA)

Applied Behavior Analisis (ABA) também dispõe da técnica da 
Aprendizagem sem erro, propondo que no decorrer dos procedimentos de en-
sino sejam disponibilizados alguns níveis e tipos de suporte ou ajuda para que 
a criança consiga concluir o que foi solicitado, mesmo que sua ação não seja 
totalmente independente, ou seja, o aplicador a todo o momento garantirá o 
acerto. Dessa forma, a criança, jovem ou adulto sempre irá obter algo como 
consequência da sua ação. 

Vinicius Guiraldelli Barbosa destaca que “essa técnica é utilizada para 
novos procedimentos de ensino, pois permite que a criança não perca a motiva-
ção por ainda não realizar o comportamento de forma independente”, com isso, 
impede que haja comportamentos inadequados, como a tentativa de se esquivar 
daquela situação. 

Para compreendermos melhor, Borba e Barros apresentam o seguinte 
exemplo:

Imagine, por exemplo, que você queira ensinar a criança a sentar. Nas 
primeiras tentativas, pode ser necessário não apenas dizer à criança o que 
ela precisa fazer (“senta”), mas também fornecer uma ajuda física, por 
exemplo, pegando a criança pela mão levando até a cadeira e auxiliando-a 
a sentar-se. Quando a criança começar a demonstrar mais independência 
na tarefa essa ajuda será, vamos dizer, uma ajuda leve. Neste caso, você 
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deve fornecer a instrução “senta” e apenas indicar, com um toque, por 
exemplo, o que ela deve fazer. Esse processo de [sic] vai sendo continua-
do até que a criança emita respostas independentes, ou seja, nesse caso a 
crianças [sic] sentaria na cadeira, sem ajuda, quando ouvisse a instrução 
“senta” (BORBA E BARROS, 2018, n.p, grifo do autor).

O reforçador é disponibilizado de acordo com o nível de dica que a mes-
ma recebeu, por exemplo, se a criança tem o tablet como reforçador e precisou 
de uma dica total, o tempo que irá assistir no tablet será menor do que se tivesse 
feito a ação independente. 

Tiago Moreno Lopes Roberto reporta que “as dicas são aplicadas das que 
oferecem mais apoio (ajuda) para aquelas que oferecem menos apoio ao indi-
víduo, portanto, sendo esvanecidas ao longo das sessões para não gerar depen-
dência” de ajuda no indivíduo, ou seja, para que o indivíduo realize algo com 
independência, sem esperar pela ajuda do profissional. 

2.2 Dicas para intervenção na Applied Behavior Analisis (ABA)

Para a intervenção na Applied Behavior Analisis (ABA), podemos apre-
sentar os tipos de dicas que podem ser disponibilizadas para auxiliar no desem-
penho do indivíduo durante sua intervenção ABA. 

2.2.1 Dica física: 
Constitui-se pelo apoio físico que o profissional dará à criança para que 

esta execute um comportamento, podendo ser uma ajuda de nível total, quando 
o profissional a conduz de maneira completa, ou de nível parcial, quando há 
uma sutil ação física sobre a criança. Segundo Duarte et al (2018, p.75), “[...] 
diante da demanda de ‘Dar tchau’ para o interlocutor que está cumprimentando 
o aluno, o professor posiciona sua mão sobre do aluno e realiza o movimento 
de ‘tchau’ estendendo a mão aberta e balançando de um lado pra outro”. Nesse 
caso, o indivíduo precisou de apoio total para realizar a ação. 

2.2.2 Dica gestual: 
Essa se constitui pelo gesto (apontar, olhar, acenar) que se faz para levar a 

realização de uma resposta, o aplicador não faz contato físico com o individuo 
ou com os estímulos. A professora Rita de Cássia Soares Duque exemplifica 
que: o aplicador coloca uma bola e um lego sobre a mesa e pede que a criança 
o entregue a bola, já tendo o conhecimento prévio que a criança ainda não sabe 
identificá-los de forma independente, o aplicador fornece a dica quando aponta 
ou olha para a bola, então a criança a entrega ao aplicador. 
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2.2.3 Modelação:
Este tipo de dica é utilizado para a obtenção de habilidades motoras e 

verbais, se divide em total e parcial. Eliana Drumond evidencia que “o aplicador 
realiza e/ou fala a instrução que deve ser repetida na forma de imitação motora 
ou vocal”. Por exemplo: em uma dança, o aplicador solicita que a criança “colo-
que a mão na cabeça” e realiza esta ação. Quando a modelação é parcial, apenas 
uma das dicas é fornecida, vocal ou motora. 

2.2.4 Dica verbal: 
São dicas apresentadas vocalmente em forma de perguntas ou instrução. Estas 

são mais utilizadas com indivíduos que já dominam a vocalização. Exemplificando, 
segundo Duarte et al (2018, p. 77), “[...] diante do cartão com a imagem de uma 
galinha, o aluno deve dizer o nome do animal, o professor deve fornecer pistas ver-
bais, dizendo [...] ‘começa com ga...’, ou ‘começa com a mesma sílaba do gato’.” 
Para este sentido, utilize as atividades do Método de Portfólios Educacionais SHDI, 
disponíveis em: http://autismosimonehelendrumond.blogspot.com/

2.2.5 Dica visual ou textual: 
São tipos de ajuda que podem ser expressas por meio de imagens ou tex-

tos, como cartas impressas que informam, através de imagens ou frases, a rotina 
que será seguida no dia.

2.2.6 Dica contextual: 
São dicas que alteram o ambiente de forma a estimular o indivíduo a res-

ponder corretamente as instruções. O terapeuta pode mudar objetos de lugar, de 
maneira a favorecer uma resposta correta do indivíduo.

2.3 Breve descrição das funções do comportamento

2.3.1 Fuga de demanda:
Quando a criança/jovem/adulto escapa de uma situação aversiva, como 

a realização de uma tarefa.

2.3.2 Busca de atenção: 
Quando emite um comportamento em busca da atenção de pessoas, por 

exemplo, os pais estão conversando na sala e a criança começa a chorar, então o 
pai se aproxima dela e inicia brincadeiras, cócegas.

2.3.3 Comportamento auto estimulatório: 
Quando tem por objetivo se autorregular ou trazer consequências estimulan-

tes, de acordo com Lear (2004, p.50) “‘agitar as mãos’, repetir frases continuamente”.
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2.3.4 Razões tangíveis: 
Realiza alguns comportamentos buscando retirar algo negativo, Lear (2004, 

p. 51) apresenta o exemplo de “A criança que tira a roupa pode estar tentando re-
duzir o desconforto por estar quente ou molhada”. 

Fonte: Psicopedagoga Eliana Drumond (imagem autorizada para publicação neste artigo) 

2.4 Programas para Applied Behavior Analisis (ABA)

As habilidades específicas são introduzidas na terapia da pessoa com TEA 
com objetivos a serem conquistados de acordo com os déficits que a mesma 
apresenta nas variadas áreas e estas visam minimizá-los. As habilidades podem 
ser de atenção, comunicação, linguagem, imitação, dentre outros, para cada 
uma dessas há um programa específico que visa desenvolvê-las ou aprimorá-las.

2.4.1 Programa Mando:
Este programa baseia-se no ato de pedir algo. Segundo Lear (2004, p. 74), 

“trata-se de pedir itens reforçadores que se desejam, tais como objetos, ativida-
des ou informação”. O programa é altamente motivador, pois assim que o item 
é solicitado, automaticamente é entregue a quem o pediu. Ainda de acordo com 
Lear (2004, p. 74) “é considerado de fundamental importância no ensino de com-
portamento verbal”. De acordo com Klin (2019, n.p) cerca de 20 a 30% daqueles 
diagnosticados com TEA, não vão se apropriar da linguagem verbal, para isso, 
foi desenvolvido o Sistema de Comunicação por Troca de Imagens (PECS), isto 
é, um sistema de comunicação alternativa que contém figuras impressas com di-
versas atividades rotineiras como: café da manhã, almoço, jantar, tomar banho, 
ir ao banheiro, hora de dormir, brincar, descansar, além de brinquedos e comidas 
preferidas, atividades de lazer como ir à piscina, assim como, acadêmicas. Estas 
podem ser selecionadas pelo indivíduo, pela ação de apontar ou pegar e ser entre-
gue ao aplicador ou membro familiar demonstrando a solicitação de algum item.
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2.4.2 Programa de Imitação Motora: 
O terapeuta realiza um movimento com objetos ou com o corpo para que 

o indivíduo possa reproduzi-lo. Tais movimentos podem ser realizados com a 
coordenação motora fina e grossa, partes do corpo como pé e mão, “movimen-
tos fonoarticulatórios” como colocar a língua para fora ou soprar e sequência de 
movimentos. Essas ações visam tornar o indivíduo independente, por exemplo, 
ao ensinar o movimento de pentear o cabelo, além de outras finalidades. 

2.4.3 Programa de Emparelhamento: 
Combinar cores, formas, imagens idênticas, semelhantes, ou ordenar a 

sequência cronológica de acontecimentos. 

2.4.4 Programa de Linguagem Receptiva: 
O indivíduo deve desenvolver ou já possuir o conhecimento discriminati-

vo de objetos, pessoas, figuras. A princípio, seguir instruções simples, partindo 
para as mais complexas que exigem mais de uma ação.

Nesses programas, é necessário que os aplicadores estejam alinhados quan-
to ao comportamento emitido, ou seja, será fundamental que este comportamento 
seja descrito e criterioso. Ao observarem o comportamento de sentar, quais cri-
térios foram definidos para que este comportamento seja registrado como emiti-
do? A título de exemplo, será considerado o comportamento de sentar, quando a 
criança flexiona as pernas e apoia as nádegas em assento por 5 segundos.

2.5 Applied Behavior Analisis (ABA) na sala de aula e na universidade

Os alunos com necessidades educacionais especiais têm o direito de serem 
acompanhados por um professor de Atendimento Educacional Especializado 
(AEE) ou acompanhante especializado. No caso da aplicação da ABA, se faz 
necessário a figura desse acompanhante especializado, graduado ou ainda com 
pós-graduação, mestrado ou doutorado em ABA. Este aplicará os princípios da 
abordagem comportamentalista visando dar suporte ao indivíduo em suas ativi-
dades acadêmicas, sociais e de autocuidado. 

Applied Behavior Analisis (ABA) na sala de aula e na universidade desta-
ca que o aluno com TEA deve ser assistido por seu acompanhante especializado, 
este profissional foi selecionado pela família para aplicar essa abordagem espe-
cífica, tendo em vista que, caso fosse atendido por um professor de AEE, este 
teria um leque de abordagens para selecionar e então aplicar a intervenção com 
o indivíduo, tendo possibilidades de não ser a intervenção ABA. 

Este acompanhante especializado também atuará como facilitador das in-
terações entre professor-aluno e aluno-aluno, de forma que orientará a maneira 
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adequada de se aproximar e se comunicar com o aluno com TEA. Reafirmando 
o pensamento, Gaiato (2018, p. 103) garante que “é importante que os profis-
sionais da escola saibam como reforçar comportamentos adequados e eliminar 
comportamentos indesejáveis, para o bom funcionamento da criança nesse am-
biente”. Tais orientações serão oferecidas de maneira informal, de acordo com 
as necessidades ocasionadas no cotidiano escolar, a título de exemplo, a criança 
começa a chorar, logo alguém a entrega o tablet, a criança por receber o objeto 
para de chorar. 

Os princípios da Applied Behavior Analisis (ABA) na sala de aula e na 
universidade ressalta que esse comportamento de “chorar” foi fortalecido pela en-
trega do tablet e terá a possibilidade de ocorrer novamente quando a criança quiser 
o aparelho eletrônico. Nesse caso, o acompanhante especializado poderá orientar 
o profissional da escola de que maneira proceder diante desse comportamento. 

Na sala de aula (do Ensino Infantil aos cursos de graduação, mestrado, 
doutorado ou qualquer nível educacional que o aluno esteja inserido), o indiví-
duo com Transtorno do Espectro do Autismo realizará as atividades acadêmicas 
cabíveis e necessárias, sempre levando em consideração sua condição diante do 
espectro, pois precisará de mais ou menos apoio. 

Os indivíduos com deficiência precisam de um atendimento individuali-
zado, assim acontece com os que têm TEA, que utilizam como intervenção a 
metodologia Applied Behavior Analisis (ABA) na sala de aula, pois os atendi-
mentos também se baseiam em procedimentos de um para um e estes poderão 
ser realizados na sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), assim 
como, na sala de aula juntamente com os colegas e a professora, o que possibili-
taria a interação e generalização de comportamentos aprendidos. 

O ambiente da sala de aula propicia obstáculos para esse atendimento, 
alguns deles são: professores que discordam da metodologia dessa abordagem, 
superlotação das salas de aula e ruídos produzidos pelos alunos podendo invia-
bilizar a aplicação da intervenção, além de tornar o ambiente aversivo para a 
criança com TEA, bem como, a possibilidade de desvio da atenção dos outros 
alunos durante a aplicação da Applied Behavior Analisis (ABA) na sala de aula 
e na universidade. 

2.6 Avaliação Comportamental na Applied Behavior Analisis (ABA)

A avaliação comportamental é a fase da descoberta da Applied Behavior 
Analisis (ABA) e visa à identificação e o entendimento de alguns aspectos re-
lativos à criança, jovem ou adulto com autismo e seu ambiente. Alguns dos 
objetivos da avaliação são: 
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2.6.1 Entender o repertório de comunicação do indivíduo: 
Presença ou não de linguagem funcional, contato visual, atendimento de 

ordens, entre outros.

2.6.2 Como o indivíduo se relaciona em seu ambiente: 
Objetos preferidos, apresenta birras frequentes, como reage às pessoas.

2.6.3 Comportamento pessoal: 
Qual a função de seus comportamentos.

2.6.4 Frequência e intensidade de fatos: 
Em que circunstâncias certos problemas ocorrem ou deixam de ocorrer 

com maior frequência ou intensidade?

2.6.5 Comportamento problema: 
Quais as conseqüências fornecidas a esses comportamentos problema?

2.6.6 Modificando os antecedentes podemos prevenir que o comportamento problema 
aconteça: 

Evitando situações ou pessoas que sirvam como antecedentes para o com-
portamento problema.

2.6.7 Controlando o meio ambiente: 
No decorrer da vida do indivíduo o ambiente modela, cria um repertório 

comportamental e o mantém. O ambiente ainda estabelece as ocasiões nas quais 
o comportamento acontece, já que este não ocorre no vácuo.

2.6.8 Aprendizagem sem erro: 
Dividindo as tarefas em passos menores e mais toleráveis é o que chama-

mos de aprendizagem sem erro. Toda a intervenção está baseada na aprendiza-
gem sem erros, ou seja, deixamos de lado o histórico de fracassos e ensinamos 
a criança a aprender.

Esta aprendizagem deve ser prazerosa e divertida para a criança, jovem 
ou adulto, podendo-se usar reforçadores para manter o individuo motivado. Um 
reforço é uma conseqüência que aumenta a probabilidade de esta resposta acon-
tecer novamente. Quando um comportamento é fortalecido, é mais provável que 
ele ocorra no futuro.

2.7 A INTERVENÇÃO PRECOCE e as atividades do Método de Portfólios 
Educacionais SHDI para reduzir sintomas

A Neuroplasticidade refere-se à capacidade do cérebro de mudar, se 
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adaptar e desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios. Entretanto, 
apesar de ser possível a criação de novas conexões neuronais em indivíduos 
adultos, o cérebro é mais plástico até a idade de cinco anos. Neste sentido, as 
atividades do Método de Portfólios Educacionais SHDI são delineadoras do 
desenvolvimento de diversas habilidades. 

Para as crianças com autismo, o diagnostico precoce é de fundamental 
importância. Por isso, os pediatras precisam observá-las com muito cri-
tério desde o nascimento e, a qualquer alteração notada deve encaminhá-
-las a um especialista mesmo que não tenham certeza do diagnostico [...]. 
(GAIATO, 2012, p. 137).

Fonte: Vanélia Ramos Brito (imagem autorizada para publicação neste artigo) 

Uma das primeiras podas neuronais ocorre na primeira infância, coincidin-
do, muitas vezes, com a época em que os pais relatam regressão e perda de habilida-
des por parte de seus filhos. Ou seja, os pais podem relacionar a regressão a causas 
ambientais e ela ter causas neurológicas. De qualquer forma, perdas de habilidades, 
em qualquer tempo, não podem ser desconsideradas. Mais que lamentar por elas, os 
pais devem vê-las como um sinal que está ali para mostrá-los que algo não está bem, 
precisa ser investigado e requer tomada de providências. Considerando todos esses 
fatores (podas neuronais e plasticidade cerebral), a época em que as intervenções são 
iniciadas faz muita diferença: quanto mais cedo, melhor.

2.8 Quais são os resultados obtidos com a análise do comportamento aplicada em 
pacientes com TEA?

Uma pesquisa que demonstrou de forma pioneira a efetividade de for-
mas de intervenção aos TEA baseadas em ABA, foi realizada por Lovaas, em 
1987, nos Estados Unidos. Desde então, isso vem sendo confirmado por outros 
estudos. Os estudos têm mostrado que cerca de 80% dos casos de TEA submeti-
dos a intervenções baseadas em ABA mostram boa ou excelente evolução. Isso 
quer dizer que essas pessoas suprem significativamente seus déficits e reduzem 
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comportamento-problema a ponto de funcionarem nos diferentes âmbitos so-
ciais com pouca ou até nenhuma ajuda. Infelizmente, há casos onde o compro-
metimento é muito severo e o progresso é pequeno. Nesses casos, a pessoa pode 
não desenvolver plenamente a linguagem, seja falada ou por forma alternativa, 
e precisar de assistência por tempo indeterminado.

3. Considerações finais 

ABA é a terapia comportamental que funciona porque é intensiva, sis-
temática e ensina habilidades. O autismo não é curável, mas é educável. Foi a 
partir de 1989 que os indivíduos com desenvolvimento atípico passaram a ser 
os sujeitos privilegiados nas intervenções relatadas no JABA (Journal of  Applied 
Behavior Analysis), chegando muito perto de 50% do total de artigos até 1988 
e crescendo progressivamente até atingir 75% em 1992. A proposta básica da 
ABA resume-se em estimular comportamentos funcionais e fortalecer as habili-
dades existentes, além de modelar aquelas que ainda não foram desenvolvidas, 
de forma que o indivíduo aprenda a interagir com a sociedade.
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1. Introdução 

Inclusão, autismo e educação: consciência fonológica, psicomotricidade e 
neurociência na aprendizagem - o tema começou a tomar novos rumos por meio 
da atuação do Ministério da Educação e da Secretaria de Educação Especial, 
que se comprometeram a apoiar estados e municípios em suas tarefas: tornar as 
escolas brasileiras inclusivas, democráticas e de qualidade. Esse desenvolvimen-
to aumentou o número de pessoas com deficiência nas escolas, mas as escolas 
e os professores ainda precisam estar mais qualificados e prontos para receber e 
atender os alunos. 

A atual política nacional de educação tem procurado assegurar igualdade 
de condições para todos os que ingressam e permanecem na escola, especial-
mente para crianças, jovens e adultos com necessidades especiais. Neste sentido 
a ilustre autora Gladys Nogueira Cabral evidencia que o “objetivo é tornar as 
escolas brasileiras mais inclusivas e democráticas”, com qualidade educacional 
inovadora. 

A educação inclusiva deve abranger todos os níveis e formas de educa-
ção e oferecer oportunidades iguais a todos na sociedade. A pesquisa de Morin 
(2000) enfatiza uma visão interdisciplinar da educação, mostrando que o conhe-
cimento, hoje, não pode ser entendido como uma ferramenta pronta. A educa-
ção sempre foi um desafio que trouxe mudanças de tempos em tempos. 

A condição humana deve ser o objeto central de todo ensino, para que 
todos possam recuperar seus saberes e consciências, reunindo-os em uma huma-
nidade consciente no tempo físico, biológico, psicológico, cultural, social e his-
tórico - sentimento que é afirmado pelos pais de Marcelo Clausen. É importante 
equipar uma pessoa encontrando ferramentas que estimulem a consciência, a 
ética mental e a moral. Na sociedade, a unificação da humanidade e o entendi-
mento de que a melhor forma de obter uma educação de qualidade é compreen-
der e realizar a cidadania.

2. Desenvolvimento

2.1 Inclusão, autismo e educação

A pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) 
ou qualquer outra inclusão escolar regular tem direito legal de acordo com o 
Capítulo V da Lei de Bases e Diretrizes da Educação Nacional (LDB), que trata 
da educação especial. A professora mestra Regina Daucia de Oliveira Braga des-
taca que a educação inclusiva é importante para que os “alunos, que tenham ne-
cessidades especiais, possam se desenvolver junto com os demais alunos de uma 
escola regular” e se tornar parte integrante da sociedade (BRASIL, 2009, p. 17).
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2.2 Consciência fonológica e educação

Para aprender a ler e escrever, alunos típicos e atípicos devem utilizar re-
cursos internos (hereditários) e externos (disponíveis no ambiente). O objetivo é 
que eles adquiram uma boa linguagem receptiva (leitura) e expressiva (escrita). 
A consciência fonológica pode ser definida como:

Aptidão de identificar os sons das palavras 
no que se refere a identificar vogais, letras 
graficamente semelhantes, semelhantes, 
mas diferentes em relação a sua orientação 
espacial, sons foneticamente próximos, 
consoantes com som duplo, acompanhadas 
de um “u” mudo, ditongos nasais e orais e 
grupos de consoantes.

Capacidade de corrigir as inversões 
cometidas em sílabas e palavras, corrigir as 
inversões de letras em sílabas e corrigir as 
inversões da ordem das palavras. Para ajudar 
o aluno temos que apostar em atividades 
que motivem a escrita, aumentando o 
gosto pela aprendizagem e a capacidade de 
produção individual do aluno.

Competência de identificar os elementos 
que compõem as palavras incluindo 
terminações verbais, conjugação dos 
elementos verbais, palavras derivadas de 
prefixos e sufixos e palavras compostas.

Disposição de desenvolver o vocabulário por 
meio do uso de conectores e articuladores 
lógicos, artigos, conjunções, preposições, 
adjetivos e advérbios.

Habilidade de identificar a divisão das 
palavras e a estruturação correta das sílabas 
em uma palavra.

Inclinação para identificar a situação das 
palavras.

Fonte: Autores (2023)

A professora Rita de Cássia Soares Duque destaca que “um aluno típico e 
atípico deve compreender as linguagens educacionais e que elas são constituídas 
de signos” que aos poucos se combinam, moldam, formam e constituem a leitura. 

Para isso, o aluno típico e atípico deve trabalhar com rimas ascendentes e 
descendentes, aliteração (mecanismo de repetição dos mesmos sons, no qual o 
aluno típico e atípico pode identificar a origem das palavras), síntese fonológi-
ca (dizer as palavras separadamente), segmentação (grafemas - letras escritas) e 
fonemas (letras/sons pronunciados), reconhecimento de números, manipulação 
(fazer novas palavras a partir de prefixos ou sufixos) e transferência fonêmica.

2.3 Psicomotricidade na inclusão

Aderir significa garantir o que a Constituição brasileira prevê desde 1988. 
Todos têm o direito de receber uma educação. Todos são cidadãos, independente-
mente de classes, raça e gênero. São povos indígenas, afrodescendentes, agricultores, 
quilombolas, pessoas de grandes e pequenas cidades, distritos, aldeias, entre outros. 

Neste sentido a professora Maria Isabel Silva de Morais enfatiza que “as 
habilidades psicomotoras na educação inclusiva devem ser de alta qualidade para 
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todos”. Aqueles que levam em consideração o potencial do aluno, proporcionam 
oportunidades para desenvolver seu potencial, respeitam suas condições cogniti-
vas, emocionais, mentais e sociais e contribuem para o desenvolvimento de suas 
habilidades. Segundo Libâneo (1999), a pedagogia é um reflexo da situação psico-
motora na educação inclusiva e é o planejamento e a organização das aulas. 

Fonte: Arquivo pessoal de Mirtes de Melo Tavares (imagem autorizada para publicação 
neste artigo) 

Os professores não ensinam, mas mediam ativamente para que os alu-
nos aprendam por meio do conhecimento transmitido de forma coerente 
(LIBÂNEO, 1999). A educação é sociável, conhecendo todos os níveis do mun-
do e permitindo a cada um de nós acumular conhecimentos e potencialidades 
para a existência. Segundo Delors (1999), ele descreve o desenvolvimento edu-
cacional dentro das escolas. Exemplo:

Aprender a conhecer: a partir do momento 
que aprendemos a conhecer é que iremos tirar 
proveito do nosso conhecimento adquirido, 
através dos nossos estudos e a partir daí que 
iremos tentar mobilizar a nossa sociedade 
sobre os nossos conceitos e valores.
Este contexto visa o domínio dos próprios 
instrumentos do conhecimento e podem 
ser considerados como um meio, fazendo 
com que as pessoas compreendam o 
mundo que as rodeia.

Aprender a fazer: para aprender a fazer é 
necessário falar e explicar, dessa forma o aluno 
terá mais facilidade em praticar o que deseja, 
ligada a formação profissional, mas não de uma 
forma rotineira. Onde se pega um operário para 
fabricar alguma coisa, o ser humano precisa 
evoluir, a desmaterialização do trabalho onde 
não se produz um bom material. 
O trabalho de serviços gerais, ensino, saúde, 
não poderá ser feito da mesma maneira.
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Aprender a viver juntos: a partir do 
momento que aprendemos a viver juntos 
é que aprendemos a ganhar e a perder, e 
sabermos a importância que é termos ao 
nosso lado pessoas dispostas a nos ajudar 
em determinadas tarefas. A educação não 
conseguiu modificar nenhuma situação 
para evitar conflito.
É difícil colocar na mente do ser humano 
a não violência devido ele supervalorizar 
as suas qualidades, desfavorecendo as dos 
outros. A concorrência também faz com 
que pensem somente em si próprios, sendo 
que o espírito de competição é grande. 

Aprender a ser: ninguém aprende a ser, 
é dado à nós a liberdade, e a partir daí 
saberemos os nossos direitos e deveres como 
cidadão, sendo assim, temos que fazer bom 
uso dela. 
É necessário que o ser humano conheça a 
si mesmo, para depois se relacionar com os 
outros. 
A educação deve ser desenvolvida desde cedo, 
pois ela contribui para a responsabilidade 
social e a inteligência, e na sua juventude a 
pessoa já é capaz de formular os seus próprios 
juízos de valor.

Aprender para conhecer: exercitando a atenção, a memória e o pensamento, com respeito às 
especificidades de cada indivíduo. Com respeito às diversas formas de aprender, aprimorando 
as formas de ensinar e assim, coesamente permitir que o aluno típico e atípico, possa conhecer 
tudo que for possível no Planeta Azul. Aprender a conhecer evidencia que as adaptações são 
necessárias para: inclusão, autismo e educação global do ser humano.

Fonte: Autores (2023)

Os quatro pilares da educação devem ser os princípios adotados pelos 
professores para que as próprias crianças gerem esses valores. Por meio de bons 
métodos de ensino, serão fornecidos os conhecimentos envolvidos na socializa-
ção de determinado conteúdo. Isso é realizado pelo professor com objetivos de 
aprendizagem que se cruzarão ao longo do tempo (ibid., 1999).

2.4 Inclusão e neurociência na aprendizagem

No atual campo da educação contemporânea, a neurociência permite 
que os professores (educadores no sentido amplo da palavra) entendam como 
o cérebro é afetado pelo ambiente para que possam implementar processos de 
aprendizagens em sala de aula com os estímulos mais adequados. 

Destacamos quatro técnicas recomendadas pela neurociência para acele-
rar o aprendizado:

Fonte: Autores (2023)
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Gladys Nogueira Cabral ratifica que uma “analogia importante entre a 
neurociência e a educação é justamente como o sistema nervoso cria e modifica 
o comportamento do aluno”. Por exemplo, você pode descobrir quais ondas 
cerebrais são estimuladas e por quais atividades na sala de aula. Aqui destaca-
mos sete métodos de aprendizagem que são altamente valiosos nos processos de 
ensino e aprendizagem.

Método de aprendizagem 1  Aprendizagem por experimentação. 

Método de aprendizagem 2  Aprendizagem por desafios. 

Método de aprendizagem 3  Aprendizagem baseada em jogos. 

Método de aprendizagem 4  Interrogação elaborativa. 

Método de aprendizagem 5  Auto explicação. 

Método de aprendizagem 6  Problemas. 

Método de aprendizagem 7  Atividades em times.

Fonte: Autores (2023)

2.5 Neuroplasticidade ou plasticidade neuronal e aprendizagem em todas as fases 
da vida humana

A neuroplasticidade ou plasticidade neural, é acentuada como a compe-
tência do sistema nervoso de mudar sua estrutura e função como resultado de 
padrões de experiência. A função da neuroplasticidade consente na regeneração 
de neurônios e a criação de conexões sinápticas. Em outras palavras, ele contro-
la todas as funções cognitivas como: atenção, memória, linguagem e cognição. 

Fonte: Arquivo pessoal de Regina Daucia de Oliveira Braga (imagem autorizada para 
publicação neste artigo) 

A professora Wanessa Delgado da Silva Ronque ressalta que o 
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“treinamento de tarefas ou habilidades funcionais permite plasticidade e al-
terações cerebrais”. Então, para treinar seu cérebro, você precisa treiná-lo! 
Aplique essas dicas para promover a neuroplasticidade em sua vida diária. 
Veja como você pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo em casa, na 
escola ou no trabalho.

2.5.1 Aprenda algo novo todos os dias: 
Tente aprender algo novo todos os dias. Escolha o que você realmente 

quer aprender, pesquise, busque referências, faça aulas, aprenda e faça uma 
nova lição por dia, um passo de cada vez. Esse treinamento diário estimula 
você a desenvolver novas habilidades, ampliar seu repertório de conhecimen-
tos e manter a neuroplasticidade do seu cérebro ativa. A pedagoga Tatiana 
Pereira Veiga Zahal esclarece que a “troca de experiências fomenta repertó-
rios de conhecimentos e estimula padrões comportamentais e emocionais”. 
A transferência de conhecimento treina habilidades de liderança e equipe e 
promove empatia e confiança. 

2.5.2 Praticar Meditação: 
A meditação promove a auto-regulação emocional e garante a mudança 

de pensamento, percepção e comportamento. A consciência ativa desenvolvida 
através da meditação permite mudanças nos padrões neurais e químicos do cor-
po. Em apenas alguns minutos por dia você já perceberá as mudanças e benefí-
cios físicos e mentais.

2.5.3 Incentive Hábitos Saudáveis: 
Quer que seu corpo e cérebro funcionem e se desenvolvam adequadamen-

te? Então você tem que acertar o seu sistema. Nosso organismo funciona como 
uma máquina e precisa de vitaminas e nutrientes para se manter, o exercício é 
essencial. Remova maus hábitos, alimentos e bebidas tóxicos de sua vida. 

2.5.4 Durma bem: 
Assim como seus músculos precisam de descanso para se desenvolver, seu 

cérebro também precisa. Essa máquina funciona o dia todo, regulando nossos 
movimentos, pensamentos, percepções e emoções. E ele não para um segundo, 
mesmo quando estamos dormindo. Quando adormecemos, ele organiza as in-
formações, prioriza e aproveita para ativar e desativar recursos. Portanto, o sono 
é muito importante no processo de desenvolvimento cognitivo. 
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2.6 Marcelo Clausen superando limites por Marília e Márcio

Neste contexto Marília da Silva Lima e Marcio Alves da Silva destacam 
sobre as perspectivas da evolução constante do Marcelo Clausen. O ano letivo 
de 2022 não começou fácil, mudança para uma nova escola, saindo de uma 
pandemia, perdas na família e nem assim, eu, mãe do Marcelo, deixei de correr 
atrás dos diretos do meu filho, de estar em sala de aula, evoluindo e gozando 
dos seus plenos direitos enquanto pessoa, aluno e indivíduo diagnosticado com 
TEA (Transtorno do Espectro Autista). 

No contexto da educação, Marcelo ainda necessita de uma mediadora 
educacional, e ao chegar à escola (pública) não tinha tal profissional, e por ele 
ser alfabetizado, foi evidenciado que ele ficaria sendo o último da fila de espera. 
E ele teria que ficar na salinha de apoio (SAP), que no começo fui contra, sem 
saber o certo o que era, mas, ao obter explicação sobre o sistema educacional 
SAP, no Rio de Janeiro, passei a gostar desta visão educativa, pois a professora 
(tia) Waleska e a professora (tia) Patrícia com todo amor, carinho e atenção de-
ram um grande suporte, até ele conseguir a sua mediadora. 

Após um longo mês de lutas, envolta de Leis de direitos à inclusão e edu-
cação, consegui uma mediadora (auxiliar), tive que correr atrás, falar com diver-
sas pessoas, expor a situação do meu filho, evidenciar que ele não pode regredir, 
pois muitas perspectivas ele tem superado. Os DIREITOS projetados no papel 
sobre a inclusão, só existem de forma concreta em nossas vidas, por que eu e 
meu esposo corremos muito atrás dos direitos globais e pessoais do nosso filho, 
e assim, aconteceu mais um ano letivo na vida deste amado filho. 

Algo que desejo evidenciar é que a educação brasileira ainda continua en-
gatinhando nas perspectivas reais da inclusão. O que reflete na prática, são pes-
soas boas que ajudam, possibilitando que Marcelo desenvolva seu potencial de 
forma ilimitada, mas quando encontrado profissional que não ajudam, ou seja, 
não cumprem sua função, os prejuízos à educação ampla e pessoal na inclusão 
são avassaladores. Todas as instituições, sendo ela privada ou pública, nas quais 
já freqüentamos com Marcelo, foram necessárias grandes lutas para incluí-lo de 
forma devida.

Falta de mediadoras, materiais e materiais não adaptados, professores 
que não se adaptavam ao nosso filho, e na verdade quem teve que se adaptar 
a eles (professores, mediadores e educação), foi nosso filho. Marcelo sempre 
com otimismo, mostrava aos que não estavam dispostos a recebê-lo, o que 
ele é, o que ele representa e o que ele sabe. Meu filho tem dado um show nas 
formas de ensinar o ser humano a se (re) significar, enquanto profissional da 
educação. 
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Fonte: Arquivo pessoal de Marília da Silva Lima e Marcio Alves da Silva (imagens 
autorizadas para publicação neste artigo) 

A professora (tia) Janaina, sua mediadora, foi muito ESPECIAL; e no 
decorrer do ano letivo, ela lutou como uma MÃE - se impôs para meu filho par-
ticipar efetivamente de todas as disciplinas de forma adaptada. 

E no decorrer do ano, passamos ter uma boa ligação e amizade, obser-
vei, naquele ambiente educacional, pessoas com compromisso firmado para a 
INCLUSÃO transcendente, não só para o meu filho, mas para outros alunos 
(amigos do Marcelo) com suas necessidades ESPECIAIS. 

É importante que a educação, em todas as suas etapas, compreenda que 
o autismo é um transtorno que surge sempre na infância e se mantém durante 
toda a vida. O autismo compromete significativamente a capacidade de intera-
ção social e comunicação do paciente, o que traz dificuldades em todas as fases 
da vida. Mesmo assim, um jovem ou adulto autista (no caso meu filho Marcelo, 
que está em pleno desenvolvimento) pode levar uma vida independente, desde 
que inicie cedo o tratamento adequado e se mantenha assim sempre.  

Muitos indivíduos com diagnóstico de TEA podem ser independentes na 
adolescência e na vida adulta (é este contexto que eu e meu esposo, desejamos 
para nosso filho, uma vida plena). Durante a caminhada de vida educacional 
do Marcelo, tenho percebido que o ensino curricular de nossas escolas, orga-
nizado em disciplinas, isola, separa os conhecimentos, em vez de reconhecer 
suas inter-relações. Contrariamente, o conhecimento evolui por recomposição, 
contextualização e integração de saberes em redes de entendimento, não reduz 
o complexo ao simples, tornando maior a capacidade de reconhecer o caráter 
multidimensional dos problemas e de suas soluções.
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Enquanto pais - destacamos aos educadores que a transcendência na inclusão 
depende de alguns fatores, como idade do diagnóstico, intervenção precoce, quali-
dade das intervenções e o próprio perfil do individuo (suas próprias habilidades). 

Não se fala em cura do autismo, mas em alta sim, por isso, ano após anos, 
lutamos com todas nossas forças, para que Marcelo possa crescer e aprender 
de forma plena e feliz. Gratidão, Deus colocou meu filho esse ano a teste, pois 
sabendo que no final seria só Vitoria.

3. Considerações finais 

Inclusão, autismo, educação: consciência fonológica, psicomotricidade e 
neurociência na aprendizagem – mas não custa nada afirmar que isso tem sido 
objeto de grande reflexão em todas as nossas épocas históricas. O contexto em 
que ocorre a inovação educacional impõe aos educadores o valor insubstituível 
de abraçar a inclusão para que nossas escolas atendam às expectativas dos alu-
nos típicos e atípicos, desde a educação infantil até a faculdade.

A escola prepara o futuro e certamente, os alunos típicos e atípicos apren-
derem a valorizar e a conviver com as diferenças nas salas de aula. Serão adultos 
bem diferentes de nós que temos de nos empenhar tanto para estudar, entender 
e viver as experiências da inclusão ou exclusão.

O movimento inclusivo nas escolas, por mais que ainda seja muito con-
testado pelo caráter ameaçador de toda e qualquer mudança, especialmente no 
meio educacional, convence a todos pela sua lógica e pela ética de seu posicio-
namento social.

Ao denunciar o distanciamento entre o velho e o novo, no sistema escolar 
brasileiro, a inclusão revela a doença que o conservadorismo escolar está espa-
lhando para nossa infância e juventude estudantil. O problema está nos ensi-
namentos dados a todos os outros na escola, sejam eles deficientes ou não, que 
deve ser analisado em relação à aula. 

O fato de a maioria dos alunos estar indo bem não significa que as aulas 
oferecidas atendam às necessidades e potencialidades de todos, por isso, repen-
sar a educação a cada dia é um elemento essencial e, portanto, um importante 
indicador da qualidade das atividades educativas.
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1. Introdução 

Educação, psicomotricidade, tecnologias e inclusão: a valorização dos 
alunos precisa permear todo o trabalho pedagógico, evidencia que nos últimos 
anos, o mundo passou por grandes mudanças, incluindo o rápido desenvolvi-
mento da tecnologia, das perspectivas que envolvem a psicomotricidade global 
do ser humano e da abrangência educacional que envolve a inclusão. Isso levou 
a profundas modificações na economia, na política, nas formas de comunicação 
e nas relações entre os indivíduos.

Segundo Castells (1999), essas transformações fazem parte de uma nova 
resolução econômica e social centrada nas tecnologias de informação e comuni-
cação, com uma revolução tecnológica no cerne da transformação. 

Fonte: Arquivo pessoal de Silvana Nascimento de Carvalho (imagem autorizada para 
publicação neste artigo) 

A professora Alcione Santos de Souza evidencia que, ao “valorizar a par-
ticipação dos alunos e torná-los protagonistas no processo de aprendizagem, os 
mesmos podem desenvolver autonomia em sua aprendizagem”. Neste sentido 
vale destacar que os alunos devem ser mediados para buscar conhecimento e 
caminhar sozinhos em busca de informações.

A prática de ensino de qualidade coesamente, os aspectos voltados à psico-
motricidade nos diversos níveis de ensino, transversalizando as matérias cotidia-
nas e aliadas às tecnologias, a valorização dos alunos típicos e atípicos, permeiam 
todo o trabalho pedagógico, aumentando a autoestima e ofertando ao coletivo 
educacional, confiança em seu potencial. Muitos alunos vêm de duras realidades 
sociais, mas é somente através do trabalho desenvolvido pelos professores que po-
demos acreditar que é possível mudar a qualidade da vida de TODOS os alunos. 
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2. Desenvolvimento

2.1 Educação e psicomotricidade

Em uma sociedade de diversidade e pluralidade, psicomotor significa es-
tudar o corpo em movimento, desenvolver seus aspectos cognitivos e motores, 
desenvolver processos de aprendizagem de forma contínua e globalizada e tratar 
deficiências funcionais. Na educação terapêutica, a psicomotricidade aliada às 
atividades com ênfase nas tecnologias assistivas é de grande valia para soluções 
de problemas relacionados à Educação. 

Especialmente na educação infantil, há a necessidade de trabalhar com 
as crianças os processos psicoativos, pois devem abordar áreas de habilidades 
psicomotoras e usar a experiência da criança como meio de aprofundar as etapas 
do desenvolvimento. 

O desenvolvimento motor está relacionado às áreas cognitiva e afetiva do 
comportamento humano, sendo influenciado por muitos fatores. Dentre 
eles destacam os aspectos ambientais, biológicos, familiar, entre outros. Esse 
desenvolvimento é a contínua alteração da motricidade, ao longo do ciclo da 
vida, proporcionada pela interação entre as necessidades da tarefa, a biolo-
gia do indivíduo e as condições do ambiente. (GALLAHUE, 2005, p. 03).

Marli Balta Ferreira retrata que nas “diversas etapas educacionais do 
Ensino Infantil, a psicomotricidade é importante”, e neste sentido, é fator pri-
mordial que os educadores compreendam maneiras adequadas e eficazes de 
abordar os fenômenos que os cercam, especialmente o desenvolvimento psico-
motor dos alunos no contexto da inclusão. 

A prática psicomotora deve ser entendida como um processo de suporte 
que acompanha o próprio procedimento de amadurecimento da criança, desde 
a capacidade de expressão e desenvolvimento de habilidades motoras até a ca-
pacidade de acesso à descentralização.

2.2 Atividades psicomotoras para:

- Déficits no equilíbrio: podem ser utilizados exercícios de reconheci-
mento proprioceptivo, exercícios de impulso e exercícios de equilíbrio. As pro-
postas lúdicas que contribuem e auxiliam na prevenção e reeducação destas 
perspectivas seriam: músicas, brincar de estátua, amarelinha, brincar de se equi-
librar sobre linhas no chão e jogar boliche.

- Déficits na coordenação: utilizam-se exercícios de grande motricidade, de 
destreza, de coordenação dinâmica envolvendo o lúdico, de motricidade delicada 
e exercícios motores de pré-escrita. As propostas lúdicas que contribuem e auxi-
liam na prevenção e reeducação destas perspectivas seriam jogos de boliche, bola 
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ao cesto, bola de gude, jogos com tacos, brincar de passar por baixo de cadeiras, 
brincar de trem, canções com trabalho corporal e dramatizações com fantoches.

- Déficits no reconhecimento interno e tátil: utilizam-se exercícios de reco-
nhecimento interno e tátil, de tomada de posição, de coordenação, de equilíbrio, de 
destreza e exercícios com olhos vendados. As propostas lúdicas que contribuem e 
auxiliam na prevenção e reeducações destas perspectivas seriam: brincar de cabra-
-cega, brincar de adivinhar o quem tem dentro de um saco só pelo tato, brincar com 
dominós táteis, dramatizações e andar sobre banco (brincar de desfile de moda).

- Déficits intelectuais: em se tratando da reeducação para estas perspecti-
vas intelectuais, utilizam-se exercícios motores, de memórias, exercícios de reco-
nhecimento e outros correspondentes à sua idade mental. As propostas lúdicas 
que contribuem e auxiliam na prevenção e reeducação destas perturbações se-
riam: pintura, jogos da memória, jogos de adivinhações, dramatizações através 
de canções, brincar de teatro, contos e histórias.

- Déficits no esquema corporal: para estas perspectivas podem ser utiliza-
dos exercícios de grande motricidade, de orientação espaço-temporal e de aper-
feiçoamento dos movimentos. As propostas lúdicas que contribuem e auxiliam 
na prevenção e reeducação destas perturbações seriam: brincar com músicas 
e danças, de estátua, artes plásticas, brincar de roda, cabra-cega, canções com 
trabalho corporal, a canção Escravo-de-Jó, brincar de se vestir com os olhos 
vendados, dublar canções dramatizando e brincar de morto-vivo.

- Déficits lateralidade: utilizam-se exercícios de percepção do lado domi-
nante, de eixo simétrico do corpo, de formação de bonecos, de reconhecimento 
de esquerda-direita, de discriminação visual e de educação gráfica. As propostas 
lúdicas que contribuem e auxiliam na prevenção e reeducação destas perspecti-
vas seriam: artes plásticas (colagens, recorte, trabalho com miçangas), brincar de 
roda com canções que falam de direita e esquerda, brincar de gato e rato, brincar 
com espelho e brincar de macaco mandou.

- Déficits na estrutura espacial: utiliza exercícios de estrutura espacial, 
de discriminação visual, de educação da direção gráfica e de topologia. As pro-
postas lúdicas que contribuem e auxiliam na prevenção e reeducação destas 
perspectivas seriam: jogos cantados, dança das cadeiras, boliche, brincar de se 
rastejar, jogo de loto, jogos de encaixe, quebra-cabeças, loto de posições, jogo da 
velha, resta um, artes plásticas (dobraduras).

- Déficits da orientação espacial: utilizam-se exercícios de duração dos 
intervalos, de ritmos, exercícios com noção de distância. As propostas lúdicas 
que contribuem e auxiliam na prevenção e reeducação destas perspectivas se-
riam: adivinhar algo através de mímicas, brincadeiras com músicas (dança da 
cadeira, estátua), dona galinha e seus pintinhos, amarelinha, cantigas de roda e 
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suas representações dramáticas.
- Déficits no grafismo: utilizam-se exercícios da coordenação. As propos-

tas lúdicas que contribuem e auxiliam na prevenção e reeducação destas pers-
pectivas seriam: artes plásticas (pintura, argila, massinha, trabalho com miçan-
gas, rasgar papel e colagens).

- Atraso motor: no caso dos atrasos do desenvolvimento motor, podem 
ser utilizados exercícios motores e sensoriais como jogos de bola, jogos de des-
treza e de percepção do esquema corporal. As propostas lúdicas que contribuem 
e auxiliam na prevenção e reeducação destas perspectivas seriam: músicas, fan-
toches, quebra-cabeças com figuras humanas e brincar de circo (equilíbrio).

- Déficits motores: (sistema motor) utilizam-se exercícios de destreza e 
coordenação, para o esquema corporal utiliza-se exercícios de conhecimentos das 
partes do corpo, organizadores da lateralidade e exercícios preceptor-motores.

- Na lateralidade: utilizam-se exercícios com recurso do espelho e do 
conhecimento de esquerda-direita, e no caso de dificuldades da estruturação 
espacial, os jogos de estruturação espacial. As propostas lúdicas que contribuem 
e auxiliam na prevenção e reeducação destas perspectivas seriam: matizações, 
músicas e canções que trabalham o corpo e artes plásticas (modelagem com 
argila, esculturas e massinha).

2.3 Educação e tecnologias 

As novas tecnologias são grandes aliadas da educação e têm o poder de 
agilizar o processo de ensino e aprendizagem. Quando praticada de forma res-
ponsável e criativa, a tecnologia traz muitos benefícios para alunos e professores. 
Com a prevalência da tecnologia, é comum que as novas gerações incorporem 
gadgets em seu cotidiano, e as escolas não devem ser excluídas dessas influências. 

Fonte: Arquivo pessoal de Mirtes de Melo Tavares (imagem autorizada para publicação neste artigo) 
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Deve-se notar que Bannel et AL. (2016) incluiu na prática pedagógica a 
relação entre tecnologia digital e pensamento humano em seus processos-chave 
como percepção, abstração, atenção, memória, significado e raciocínio. Rita de 
Cássia Soares Duque reporta que “este contexto constitui um tema de debate 
atual no campo da educação, em torno do qual são enfatizadas as novas concep-
ções” que orientarão os professores e a educação no século XXI.

A tecnologia está cada vez mais integrada à sociedade, ajudando a tornar 
mais fácil e flexível o acesso a objetos específicos, informações, conteúdos e 
tarefas completas. E reconhecendo que chegou a todos, principalmente aos pais 
que se perguntam se a tecnologia é benéfica ou prejudicial para seus filhos. Com 
as ferramentas e estratégias certas, a tecnologia pode ser utilizada para facilitar 
o desenvolvimento acadêmico da primeira infância, mas o uso irrestrito pode 
causar problemas e atrapalhar o desenvolvimento do aluno, promovendo a valo-
rização dos alunos e permeando todo o trabalho pedagógico.

Elaine Gemima Santos de Souza reflete que “as escolas e os sistemas de 
ensino estão cada vez mais conectados aos recursos tecnológicos com o objetivo 
de facilitar seu uso correto para potencializar o aprendizado”. 

Isso também contribui para a crítica e educação social. E como esses alu-
nos nasceram em cenários técnicos, um treinamento inovador os ajudará a se fa-
miliarizar com as ferramentas e saber como usá-las com sabedoria. Além disso, 
a exposição à tecnologia permite que você desenvolva habilidades que facilitarão 
seu trabalho futuro.

2.4 Tecnologias e inclusão

A Tecnologia Assistiva (TA), na educação, inclui mouses diferenciados, 
teclados virtuais com escaneamento e acionamento, software de comunicação 
alternativa, leitores de texto, texto ampliado, texto em braile, texto com símbo-
los, móveis acessíveis e recursos de mobilidade pessoal. 

A autora Marli Balta Ferreira destaca que as “tecnologias assistivas (TA), 
são programas que apóiam a comunicação e a inclusão” e permitem que todos 
tenham acesso aos mesmos recursos. Assim, todos podem participar igualmente 
da sala de aula, aumentando a eficiência e ajudando os alunos atípicos a atingir 
seu pleno potencial. 

Litto e Formiga (2009, p. 43) destacam que os novos modelos de aprendi-
zagem fazem uso intenso das tecnologias e coincidem com inovações em todos 
os níveis da vida humana. Em outras palavras, o uso da tecnologia relacionado 
aos métodos pedagógicos, revisão das relações pedagógicas, faz parte de um 
contexto ampliado em que pessoas mais instruídas são mais bem formadas e 
têm melhores oportunidades de vida. 
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A professora e escritora Rita de Cássia Soares Duque enfatiza que “incor-
porar a tecnologia à sala de aula torna-se uma estratégia para aproximar os alu-
nos da realidade”, pois eles fazem parte do contexto social, possibilitando um 
movimento de socialização e produção e compartilhamento do conhecimento.

A tecnologia ajuda a inclusão a identificar as necessidades dos alunos e as-
sim permeia todo o trabalho educativo. Pessoas com deficiência usam computa-
dores para fazer seu trabalho, adquirir conhecimento e desenvolver habilidades. 

Silvana Nascimento de Carvalho realça que “a utilização de recursos téc-
nicos facilita as atividades do dia a dia e proporciona diversos benefícios” como 
aumento de produtividade, melhor comunicação, maior autonomia e interação.

2.5 A valorização dos alunos precisa permear todo o trabalho pedagógico

Os alunos devem ser atendidos para todo o trabalho educacional. Afinal, 
todo o trabalho dos professores é fazer com que os alunos aprendam. Apesar dis-
so, vivemos em uma cultura onde os educadores não valorizam adequadamente 
os potenciais existentes em cada aluno típico ou atípico. 

Somente nas últimas décadas começamos a pensar nos alunos como pes-
soas repletas de direitos. É necessário pensar e planejar práticas de ensino que 
valorizem o aluno. Deve-se levar em conta a busca pela autonomia do aluno, e 
assim, melhorar a qualidade global do ensino. 

Urge a necessidade de viabilizar métodos ativos em que os alunos típicos 
e atípicos possam participar de salas de aula onde a pedagogia nas formas de 
aprender e ensinar sejam repletos de vida. 

A professora Silvana Nascimento de Carvalho enfatiza que “deve-se levar em 
consideração que crianças e jovens estão cada vez mais conectados à tecnologia di-
gital e se constituem em uma geração que cria novas relações com a informação”, o 
que exige, portanto, mudanças significativas nas escolas (BACICH; TANZI NETO; 
TREVISANI, 2015). Para estes autores, a utilização das tecnologias digitais no con-
texto escolar oferece aos participantes diferentes oportunidades para uma aprendi-
zagem mais significativa, não esquecendo que a condição de propostas didáticas 
deve ser organizada em torno dos quatro pilares principais da educação: 

Aprender a aprender: adquirir ferramentas 
tecnológicas com ênfases nas formas de 
compreensão dos alunos típicos e atípicos.

Aprender a fazer: capacidade de influenciar 
o coletivo educacional para as formas de 
aprender e ensinar, com foco nas tecnologias. 

Aprender a viver juntos: evidenciar 
cooperação com os outros em todas as 
atividades que envolvem aprendizagem, 
focando nas tecnologias ativas e inovadoras. 

Aprender a ser: o principal conceito que 
une todos os outros, para a valorização 
dos alunos, permeando todo o trabalho 
pedagógico das instituições educacionais.

Fonte: Autores (2023)
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O protagonismo dos estudantes é outra, entre as práticas pedagógicas, que 
possui estreita ligação com a valorização dos alunos. Entretanto, protagonismo 
se refere ao estudante estar no centro de sua aprendizagem. Mediar o protago-
nismo estudantil só é possível se os educadores têm em mente que crianças, ado-
lescentes e outros estudantes são sujeitos de direitos e com voz ativa. Faz parte 
do processo que os próprios estudantes se responsabilizem por ações em sala de 
aula e na instituição escolar.

Em síntese, as instituições mais inovadoras procuram integrar algumas di-
mensões importantes no seu projeto político-pedagógico, para a valorização dos 
alunos e permear todo o trabalho pedagógico. Mirtes de Melo Tavares elucida 
que para a “evolução nas formas de ensinar e aprender é primordial, para tornar 
o aluno típico e atípico capaz de percorrer os novos caminhos do conhecimento” 
de forma segura:

•Ênfase no projeto de vida de cada aluno, com orientação de um mentor;
•Ênfase em valores e competências amplas: de conhecimentos e 
socioemocionais;
•Equilíbrio entre as aprendizagens pessoal e grupal. Respeito ao ritmo e 
estilo de aprendizagem de cada aluno combinado com metodologias ati-
vas grupais (desafios, projetos, jogos significativos), sem disciplinas, com 
integração de tempos, espaços e tecnologias digitais. (MORAN, 2015, p. 
27-28). 

Moran (2015) enfatiza que o digital provoca novas aprendizagens e am-
plia grupos e comunidades de práticas, saberes e coautores de uma educação 
em constante movimento, onde os alunos também podem ser produtores de co-
nhecimento, coautores com colegas e professores, reescrevendo o material em 
grupo. Essa combinação entre a sala de aula e o ambiente virtual é fundamental 
para abrir a escola para o mundo e também para trazer o mundo para a escola. 
Por isso se assume que a escola está se reinventando, evidenciando a importân-
cia do professor adotar os saberes advindos das tecnologias, para que se sistema-
tizem em suas práticas pedagógicas.

3. Considerações finais 

Educação, psicomotricidade, tecnologias e inclusão: a valorização dos 
alunos precisa permear todo o trabalho pedagógico, destacam as potencialida-
des inerentes às tecnologias, suas contribuições na aprendizagem e as mudanças 
que trazem ao ambiente escolar, de modo a permitir uma visão de mundo, de ser 
humano, de educação para todos e por todos. 

Os alunos típicos e atípicos do século XXI não aprendem da mesma 
forma que no século passado, o uso das tecnologias digitais de informação e 
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comunicação no ambiente escolar oferece diversas oportunidades para formar 
alunos típicos e atípicos capazes de viver e se comunicar em um mundo interati-
vo, destacando-se como um membro da cultura do planeta azul.

A valorização dos alunos precisa permear todo o trabalho pedagógico, 
através do uso crescente da tecnologia que geralmente diversifica as estratégias 
de ensino, exigindo assim, reflexão sobre as técnicas pedagógicas e o trabalho 
com novos paradigmas educacionais e ferramentas de aprendizagem, como o 
ensino de configuração híbrida, continua sendo um desafio para muitos profes-
sores. Por fim, destaca-se que a tecnologia não se limita ao uso de ferramentas 
ou dispositivos, mas vai além deles e se torna um intermediário entre o aluno 
típico e atípico e o mundo, gerando um mecanismo por meio do qual o coletivo 
educacional conhece e constrói seu próprio conhecimento para transformar a si 
e ao seu contexto social.
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EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES 
ÉTNICO-RACIAIS NO ENSINO MÉDIO: 

O OLHAR DOS ALUNOS

Fabiana Pomin1
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Marco Conceitual

O ano de 2020 foi marcado por conflitos raciais e denúncias dos crimes 
racistas contra negros no Brasil e nos Estados Unidos, mais uma vez trazendo à 
discussão popular o racismo e o antirracismo em movimentos como Black Lives 
Matter. Essa popularização da discussão traz às mídias e redes sociais temas que 
têm sido discutidos na academia a partir da década de 1970 no Brasil, mas ga-
nharam massividade na educação na primeira década dos anos 2000. Desde este 
período, pautou-se a necessidade do respeito, do reconhecimento e da valorização 
de diferentes raças e etnias em uma educação antirracista e que assumissem a 
pluriculturalidade brasileira como um importante e essencial aliado. As Leis Nº 
10.639/03 e Nº 11.645/08, ao definirem a obrigatoriedade do estudo da história e 
cultura negra, afro-brasileira e indígena, legitimaram e legislaram esta ação.

Contudo, apesar de o debate científico, político e social, consolidado pe-
las legislações ter oportunizado a ressignificação da presença das diferentes ra-
ças e etnias na sociedade, percebe-se que há um desequilíbrio entre os discursos 
e as práticas no que concerne ao racismo na sociedade brasileira, inclusive no 
ambiente escolar. Esta constatação parece óbvia por um lado, pois o cotidiano 
escolar e as relações entre os alunos são também reflexos das influências rece-
bidas do âmbito social e familiar, não podendo a escola deixar de parear-se aos 
valores da sociedade que a mantém. Contudo, estamos completando o segundo 
decênio da Lei Nº 10.639/03 (BRASIL, 2003), um período que pode ser consi-
derado curto para mudanças sociais profundas, mas compreende a formação de 
uma geração inteira de estudantes e professores. Assim, é fundamental que se 

1 Instituto Federal do Paraná (IFPR), Palmas, fabiana.pomin@ifpr.edu.br.

2 Instituto Federal de Minas Gerais, (IFMG), Bambuí, samiraramos@alumni.usp.br.

3 Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Primavera do Leste, willians.mendes@ifmt.
edu.br.
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discutam os impactos do conhecimento e das reflexões estabelecidas pelo am-
biente educativo, principalmente no próprio ambiente educativo.

A pesquisa que ora apresentamos teve como objetivo analisar o cotidiano 
escolar e mapear a concepção dos alunos acerca do tema, bem como sua rela-
ção com o conteúdo. A finalidade foi compreender as representações e valores 
sobre o tema de estudantes que, cursando o Ensino Médio em 2020, iniciaram 
seu percurso escolar do Ensino Fundamental já após as Leis Nº 10.639/03 e Nº 
11.645/08, ou seja, a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Negra, 
Afro-Brasileira e Indígena” esteve presente em toda sua vida escolar formal. 

No entanto, com o advento ensino remoto, a opção metodológica para 
dar continuidade ao processo ensino-aprendizagem durante o período de isola-
mento social derivado da emergência sanitária causada pelo COVID-19 no ano 
de 2020, proposta por um grupo de professores do Ensino Médio Integrado ao 
Técnico do campus Primavera do Leste do Instituto Federal de Mato Grosso, 
materializou-se no projeto integrador Como não adiantar o fim do mundo, no 
qual professores de diferentes disciplinas propuseram temas transversais às suas 
ementas que discutiam a permanência e sustentabilidade da vida na terra. O 
racismo foi abordado durante o projeto em diferentes temas. Neste ínterim, na 
conjunção entre pesquisa e ensino, investigamos as representações dos estudan-
tes sobre o tema racismo antes de tratá-lo diretamente no projeto. 

Com intenção de apresentar os dados recolhidos, que consideramos de 
interesse para a compreensão das representações dos adolescentes imersos no 
ensino escolar a partir da obrigatoriedade das temáticas de Educação para as 
Relações Étnico-Raciais no Brasil, este artigo, após a discussão teórica, apresen-
ta os dados encontrados pela pesquisa. Por último, traz conclusões transitórias.

Sobre a Educação para as Relações Étnico-Raciais, é necessário afirmar 
que esta é fundamental no combate da invisibilidade e para a valorização da 
cultura negra, africana e indígena, pois busca contribuir para uma socieda-
de antirracista, na qual a igualdade de oportunidades não seja pautada pelas 
diferenças físicas, raciais ou étnicas. No Brasil, estas discussões são recentes. 
Iniciaram na Constituição Federal de 1988, primeira Constituição Brasileira que 
usa os termos como racismo e discriminação racial. No entanto, foi a partir da 
Declaração e Programa de Ação de Durban, em 2001, desenvolvida durante 
a Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a 
Xenofobia e Formas Correlatas de Intolerância promovida pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), que passamos a encontrar nas legislações brasileiras 
o combate ao racismo e a Educação para as Relações Étnico-Raciais. 

Outros marcos fundamentais são o Plano Nacional para a implemen-
tação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
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Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 
(2004a), a Portaria nº 4.542, de 28 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), que ins-
titui a Comissão Técnica Nacional de Diversidade para Assuntos Relacionados 
à Educação dos Afro-brasileiros – (CADARA) e as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Escolar Quilombola (BRASIL, 2012).

Os pareceres e resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) bra-
sileiro também contribuíram para a implementação destas políticas educacionais. 
Por exemplo, o Parecer CNE n° 3, de 10 de março de 2004 (BRASIL, 2004a) e a 
Resolução CNE nº 1, de 17 de junho de 2004 (BRASIL, 2004b), que tratam das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; o Parecer CNE/
CEB nº 2/2007, aprovado em 31 de janeiro de 2007 (BRASIL, 2007), que tra-
tou quanto à abrangência das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana; o Parecer CNE/CEB nº 6/2011, aprovado em 1º de junho de 2011 
(BRASIL, 2011) - Reexame do Parecer CNE/CEB nº 15/2010 com orientações 
para que material utilizado na Educação Básica se coadune com as políticas pú-
blicas para uma educação antirracista; e o Parecer CNE/CEB nº 14/2015, apro-
vado em 11 de novembro de 2015 (BRASIL, 2015), que versa sobre as Diretrizes 
Operacionais para a implementação da história e das culturas dos povos indígena 
na Educação Básica, em decorrência da Lei nº 11.645/2008 (BRASIL, 2008).

Esta Lei, que altera a Lei Nº 10.639/03, estabelece na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a 
inclusão no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, nos estabelecimentos de ensino 
Fundamental e Médio, públicos ou privados. Porém, observa-se aqui, a rela-
ção entre os conceitos de indivisibilidade e exigibilidade utilizados por Candau 
(2008), especificamente sobre os direitos humanos, onde há uma ruptura entre 
o estabelecimento e o cumprimento de direitos, principalmente nos âmbitos so-
ciais, econômicos e culturais.

Assim, apesar dos avanços na legislação, a cor da pele e a origem étnica 
ainda atuam como determinantes sociais gerando desigualdades e relações so-
ciais desvantajosas para aqueles que integram os grupos ditos minorias, mas que 
em realidade conformam aqueles que não integram o padrão brancocêntrico. 
Mesmo que “(...) há no Brasil a concepção de que o dinheiro muda a perspectiva 
racial” (SILVA e WEINSTEIN, 2019, p. 18), o que apresenta uma dicotomia 
de classificação racial/nível econômico. A percepção da discriminação, precon-
ceito e racismo causa dificuldade e mascaramentos na autodeclaração de cor 
(SOUZA, 1983; CHAGAS, 2009; PEREIRA e ANDRÉ, 2014).
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Outras consequências do preconceito, discriminação e racismo envolvem 
injustiças e desigualdades econômicas, políticas, sociais e culturais. Relaciona-se 
ainda a quadros de sofrimento mental, como sentimento de inferioridade, baixa 
autoestima, negação da própria imagem, sentimentos de angústia e revolta, iso-
lamento social, ansiedade, depressão e queda no rendimento e evasão escolar em 
indivíduos em idade escolar (FERREIRA, 2002; PANTOJA, RODRIGUES e 
ABRANTES, 2019). Já as teorias biológicas de raça que apregoam a inferiorida-
de intelectual do negro, como as de Nina Rodrigues (SCHWARCZ, 2008) e a da 
democracia racial (FREYRE, 2006) costumam pautar as relações sociais, contri-
buindo com o racismo velado, “Num país que nega o seu racismo diariamente, 
em que esse tipo de atitude é sempre atribuído ao outro (...)” (JERÔNIMO, 
2021, p.116). Estas atitudes de negação encontram sua base nas restrições legais 
que foram impostas, assim como, a estar “mal visto” assumir publicamente seu 
racismo. Sales Jr. (2006) coloca como consequência a utilização de subterfúgios 
como piadas, linguagens discriminatórias e omissões que descaracterizam “a 
‘intenção’ do discriminador”. Assim, a lógica discriminatória afirma que o ra-
cismo existe, mas é o outro quem o pratica. Não eu.

Neste contexto, é necessário definir qual o papel da escola. O ambiente es-
colar deve ser gerido de maneira que seja seguro, pautado no respeito e favorece-
dor de relações interpessoais enriquecedoras, propiciando, assim, uma atmosfe-
ra favorável ao estudo, ao desenvolvimento pessoal e à convivência democrática 
(MASCARENHAS, 2006; ZECHI, SOUZA e SOUSA, 2018). E embora o grupo 
social no qual os estudantes convivam, assim como a influência midiática, sejam 
fontes de influência sobre o desenvolvimento de pensamentos de atitudes discrimi-
natórias e preconceituosas, a educação nos ambientes formais de ensino deve assu-
mir o compromisso com o papel social formador e de reflexão que possui. Frente 
à exclusão e a inferiorização promovidas por pensamentos e atitudes irracionais, a 
escola deve ser promotora do desenvolvimento do conhecimento, valorização das 
diferentes raças e etnias, e conscientizadora do respeito às diferenças e da igualdade 
no acesso aos direitos civis. Assim, deve-se potencializar o espaço escolar na educa-
ção antirracista e contra qualquer tipo de preconceito ou discriminação.

Especificamente sobre o racismo, Munanga (2013, p. 30) coloca: “A edu-
cação ofereceria uma possibilidade aos indivíduos para questionar os mitos de 
superioridade branca e de inferioridade negra neles introjetados pela cultura ra-
cista na qual foram socializados”. Apontando uma das direções que podem ser 
seguidas pelas escolas, confrontando os estigmas sociais transmitidos. E se as 
escolas devem ser promotoras do respeito à diversidade e da igualdade de direi-
tos, esta reflexão deve começar sendo feita pela gestão escolar e pelos professores 
que nelas atuam. Barros (2005, p. 8) coloca: 
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Se a escola é uma das instituições que contribuem para a manutenção da 
violência através do racismo nela existente, pode também ser um lugar 
onde este racismo pode ser combatido e superado. Para que isto aconteça, 
é preciso que seja criado o ambiente propício ao diálogo.

Müller e Santos (2013, p. 95) complementam, enaltecendo o papel do am-
biente escolar quanto ao patrimônio cultural afro-brasileiro, sendo através do coti-
diano escolar que se conhecem muitas produções afro-brasileiras que escapam ao 
conhecimento da sociedade. É a escola que permite, muitas vezes, que práticas, 
valores e conteúdos culturais permaneçam vivos, bem como sejam transmitidos e 
preservados (e até mesmo ressignificados), tecendo outros conhecimentos.

Nesta conjetura, Silva e Weinstein (2019) encontraram em pesquisa com 
alunos de Ensino Médio, a percepção de 61% da mostra de que os alunos negros 
são discriminados no ambiente escolar, e 4% percebeu essa segregação por parte de 
professores. E desde a visão dos professores, 67% deles afirmam que há casos de 
racismo praticado por profissionais que trabalham na instituição. Por sua vez, Costa 
(2007) sinalizou o fato de professores minimizarem a gravidade de atos racistas e 
de linguagem pejorativa e perversa, tratando estas ocorrências como “brincadeira”. 

Ainda em Silva e Weinstein (2019), consta o relato de uma professora so-
bre situações de racismo contra alunos que foram amenizadas e silenciadas pela 
direção escolar. O silenciamento dos professores e da gestão da escola frente a 
casos de discriminação e preconceito promove a normalização destas ações. A 
não advertência ou responsabilização do ofensor promove a continuidade das 
atitudes discriminatórias. Assim como, não abordar o tema silencia um assunto 
que deveria estar sendo amplamente discutido e debatido. 

Assim, os principais atores do processo educativo, os gestores e os profes-
sores, que deveriam acolher e promover a Educação para as Relações Étnico-
Raciais, algumas vezes, são aqueles que reproduzem atitudes segregatórias e 
discriminatórias, pois “os tipos de discriminação nas escolas aparecem desde 
o currículo formal, que recusa vários e diversos modos de expressão cultural, 
atravessando a linguagem não verbal, até atingirem, ao nível de conduta e das 
atitudes explícitas” (PEREIRA e ANDRÉ, 2014, p. 65-66). 

A negação dessa realidade e a falta de enfrentamento da gravidade que envol-
vem os casos de discriminação, preconceito e racismo, fazem com que se perpetuem 
as relações de desigualdade e injustiça no ambiente escolar: “Quanto mais a socie-
dade, a escola e o poder público negam a lamentável existência do racismo entre 
nós, mais o racismo existente no Brasil vai se propagando e invadindo as mentalida-
des, as subjetividades e as condições sociais dos negros” (GOMES, 2005, p. 47).

Todavia, é importante ressaltar que consideramos que a Educação para 
as Relações Étnico-Raciais e a história e cultura negra, africana e indígena não 
devem ser tratadas de forma desconexa da realidade educacional ou atreladas 
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apenas a eventos pontuais, como o “Novembro Negro” (COELHO e COELHO 
2013; GOMES e JESUS, 2013; BUGARIM et al., 2020). Ao contrário, é uma prá-
tica que deve integrar a rotina dos alunos, debatendo, informando e valorizando as 
diferentes influências que integram a cultura brasileira, especialmente a negra e a 
indígena. Dias (2004, p. 3) defende o desenvolvimento de “(...) uma educação pau-
tada pela ética profissional e reconhecer que há necessidade de trazer referências 
positivas para todos os alunos e alunas sobre a cultura afro-brasileira e africana”.

Ainda que se observe um avanço nesse sentido, visto que Bugarim et al. 
(2020) colocam que nos anos 1990 o conteúdo relacionado coma  história e 
cultura africana e afro-brasileira se restringia ao tráfico negreiro, escravidão e 
quilombo dos Palmares, e Medeiros e Almeida, em 2007, corroborem que o 
tema mais frequente é o tráfico negreiro. Posteriormente, observa-se um movi-
mento de ampliação desse conceito, como em Coelho e Coelho (2013), onde o 
conteúdo esteve pautado na valorização da herança africana e na formação ética 
e moral. De qualquer maneira, há um caminho a ser trilhado e percorrido.

Método

Participantes 

O questionário foi enviado para 638 alunos matriculados e houve o re-
torno de 204 (31,97%). Considerando que, em média, 25%, dos questionários 
enviados são devolvidos (MARCONI e LAKATOS, 1999) considera-se a mos-
tra satisfatória e representativa. Os participantes são estudantes do 1º, 2º e 3º 
anos, com idade média de 16,42 anos, com desvio padrão de 0,96 anos, todos 
matriculados no Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso, campus Primavera do Leste, no sudeste mato-gros-
sense. Participaram 131 jovens do sexo feminino e 73 do sexo masculino.

Instrumentos

Realizou-se pesquisa descritiva quanti-qualitativa, tendo como instru-
mento de coleta de dados questionário virtual auto aplicado, enviado no 2º se-
mestre de 2020 por meio do Google Formulário. Foram questionados sobre suas 
idades, gênero e autodefinição racial, além de doze (12) questões fechadas e sete 
(7) perguntas abertas sobre suas percepções e experiências com a Educação para 
as relações étnico-raciais e sobre racismo.

Procedimentos

Os dados qualitativos foram analisados desde o Método Análise de Conteúdo, 
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de Bardin (2010). Efetuou-se, assim, a decodificação das mensagens para alcançar 
o núcleo de compreensão do texto, para, por fim, proceder ao tratamento inter-
pretativo dos resultados. Obtendo-se as categorias de análise, optou-se pela leitura 
flutuante, que, segundo Bardin (2010, p. 71), que se refere à “[...] leitura intuitiva, 
muito aberta a todas as ideias, reflexões, hipóteses [...]”. Ainda, de acordo com essa 
autora, “a análise de conteúdo trata-se de um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2010, p. 38).

Categoria de Análise

Durante a Análise de Conteúdo, foram determinadas cinco categorias de 
análise: 
1 - O cotidiano escolar;
2 - As linguagens frente ao racismo; 
3 - As vivências relacionadas com a discriminação e o preconceito; 
4 - Os conteúdos acadêmicos relacionados com a história e cultura negra, africa-
na e indígena e a Educação para as Relações Étnico-Raciais; 
5 - A percepção sobre a atuação da escola na perspectiva pluricultural e antirracista. 

A partir destas categorias, apresentamos os dados coletados a seguir.

Resultados

Inicialmente apresentamos a caracterização dos sujeitos a partir de duas 
perguntas abertas: 

Tabela 1 - Caracterização de gênero dos participantes.

n P

1. Gênero feminino 130 63,725

2. Gênero masculino 73 35,784

3 . Não definiu 1 0,490

Nota. Amostragem total= 204. n= número de sujeitos. p= percentual na amostragem total.

É importante ressaltar que na questão aberta “Gênero”, uma aluna disse 
“não poder definir”, todos os demais optaram por “Feminino” ou “Masculino”, 
surgindo ainda termos como “cis” ou “heterossexual” na adjetivação do gênero.

Já a pergunta aberta “Autodeclaração de cor” obteve percentualmente o 
seguinte resultado: 



Simone Helen DrumonD iScHkanian | alan ricarDo Duarte Pereira |  rebeca FreitaS ivanicSka

bruna beatriz Da rocHa (organizaDoreS)

256

Tabela 2 - Caracterização racial dos participantes.

n P

1. Branco 85 41,666

2. Pardo 75 36,764

3. Preto 17 8,333

4. Negro 9 4,411

5. Outros 19 9,313

Nota. Amostragem total= 204. n= número de sujeitos. p= percentual na amostragem total.

Em outros estão os alunos e alunas que apresentaram respostas diversas, 
como “Não sei”, “Marrom”, “Morena”, “Parda/amarela” ou “Parda/preta – 
mas não tenho a pele retinta”.

Ao responderem qual sua cor segundo as categorias do IBGE, os resulta-
dos foram:

Tabela 3 - Caracterização racial dos participantes segundo as categorias do IBGE.

n P

1. Branco 98 48,039

2. Pardo 82 40,196

3 . Preto 21 10,294

4. Amarelo ou Indígena 3 1,470

Nota. Amostragem total= 204. n= número de sujeitos. p= percentual na amostragem total.

Assim, foi inexpressiva a diferença entre a cor por autodeclaração e pelos 
critérios do IBGE, abrangendo a primeira, como pergunta aberta, mais opções.

Em seguida, questionamos os estudantes quanto ao clima institucional. 
Obtivemos os seguintes resultados:

Tabela 4 - Percepção dos participantes quanto a qualidade da convivência na instituição.

n P

1. Excelente a boa 68 33,333

2. Boa a regular 126 61,764

3. Regular a insuficiente 10 4,901

Nota. Amostragem total= 204. n= número de sujeitos. p= percentual na amostragem total.

Observou-se resultados inferiores em comparação com a pesquisa de 
Pereira e André (2014), que o fazer o mesmo questionamento  encontraram 
maioria de respostas determinando a convivência como “boa a excelente”.

Frente à pergunta “Existe racismo no Brasil?”, 201 alunos (98,5%) 
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responderam que sim, 2 “não sei” e 1 que não.
Questionados sobre se conheciam alguém racista, 62,7% respondeu que 

sim, 20,0% “não.
Ao refletir sobre se já haviam presenciado atos de racismo ou discrimi-

nação racial, 76,9% afirmaram que sim, 5,8% não souberam responder e 16,6 
disseram que não.  

Em resposta à pergunta“Já passou pela situação ou presenciou diferencia-
ção no tratamento dispendido a brancos e negros?”, 76,9% afirmaram que sim, 
5,8% “não sei” e 16,6% que não.

Estas respostas demonstram coerência com as respostas a questão “Já 
presenciou atos de racismo ou discriminação racial?”, confirmando que os ado-
lescentes conseguiram distinguir o racismo como um processo de diferenciação, 
e não somente os processos de violência física, verbal ou moral. No entanto, é 
interessante observar que uma discrepância seria admitida entre essas respostas, 
considerando o racismo a indígenas, principalmente em uma cidade em que há 
convivência constante e conflituosa com etnias da região.

Sobre a intersecção raça/classe, 61,2% dos alunos afirmou que existe in-
fluência da raça na questão econômica, 21,5% não souberam reposnder e 17,6% 
afirmaram que não.

Para compreender a percepção das convicções dos participantes sobre 
seus próprios valores nas relações étnico-raciais, perguntamos se eles se con-
sideravam pessoas racistas ou discriminatórias. 3,4% disseram que sim, 12,2% 
responderam “não sei” e 84,3% responderam que não.

Por fim, foi perguntado sobre as experiências de discriminação dos par-
ticipantes. 29,4% disse que já se sentiu discriminado alguma vez, 12,2% não 
souberam se posicionar a respeito e 58,3% disseram que não.

Perguntamos ainda, se já tinham tido em aula conteúdos relacionados 
com a história e cultura negra, africana e indígena. 92,1% respondeu afirmativa-
mente a essa questão, 4,9% não soube responder e 2,9% disse que não.

Discussão e Análise de Conteúdo

Ao não se ver de cor branca nem parda, alguns alunos fizeram relação 
com a cor amarela (sem serem de ascendência asiática), interpretando esta, 
como um meio termo entre as duas, o que pode indicar uma limitação nas atuais 
categorias do IBGE. Por outro lado, para Pereira e André (2014), o uso da pa-
lavra “moreno/a” para definir a própria cor, é uma fuga da realidade por meio 
da qual se pretende fugir da discriminação. Chagas (2009) ainda fala da negação 
da autoidentificação como negro oriundo do processo de desvalorização desta 
raça. Neste contexto, os dados sobre a desigualdade econômica entre raças, com 
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o negro em inferioridade (UNITED NATIONS, 2016), são mais uma variável 
que ajuda a compreender as tentativas de mascaramento da própria cor. Assim, 
a percepção da função simbólica estratificadora e valorativa da raça, na qual o 
negro encontra-se em inferioridade (SOUZA, 1983) justifica a dificuldade de 
autodeclarar-se negro ou negra.

Sobre a dificuldade em autodefinir a cor e se referir às outras pessoas a 
aluna A.L.G. (1º ano, autodeclarada branca) fala no estigma social que é falar 
que uma pessoa é preta; “Eu sou maquiadora, e vi que negro não é uma forma 
muita boa de se referir, se um branco é chamado de branco, porque uma pessoa 
preta não pode ser chamada de preta?”.

Com 98,5% dos alunos apresentando consciência sobre a existência do 
racismo no Brasil, encontramos um contrapondo à teoria da existência de uma 
democracia racial no Brasil. A aluna P.S. (3º ano, autodeclarada branca), coloca 
“acho que o racismo estrutural é ainda muito forte”. Já a respeito dos três alunos 
que não souberam afirmar sua existência ou a negaram, podemos citar Gomes 
(2005, p. 46): “Lamentavelmente, o racismo em nossa sociedade se dá de um 
modo muito especial: ele se afirma através da sua própria negação”.

Observa-se a relevante porcentagem de alunos que afirmaram não saber 
se conhecem pessoas racistas. Uma possibilidade de interpretação desses dados 
pode partir das tensões entre os movimentos como Black Lives Matter e discur-
sos como “todas as vidas importam”, ao propor falsas simetrias entre os diversos 
tipos de discriminação e o racismo. Essas simetrias impedem que parte dos dis-
cursos racistas sejam reconhecidos como tal, invisibilizando a recorrência deste.

A expressiva quantidade de jovens que afirmam já terem presenciado atos 
de racismo ou discriminação racial 77% frente à quantidade de pessoas que disse-
ram conhecer pessoas racistas (62,7%) demonstra que o reconhecimento do ato ra-
cista por parte de alguém não necessariamente faz com que os adolescentes deter-
minem que a pessoa seja racista. Sales Jr. (2006) igualmente fala de ações racistas 
disfarçadas, que embora atinjam o outro, dissimulam a intenção do discriminador.

Sobre a intersecção raça/classe, para Izsák-Ndiaye, das Nações Unidas, em 
seu informe sobre questões das minorias no Brasil, “A pobreza no Brasil continua 
tendo uma cor” (UNITED NATIONS, 2016, p. 12), colocando ainda que os salários 
médios dos afro-brasileiros são 2,4 vezes mais baixos comparados aos de brancos e 
dos descendentes de asiáticos. E Souza (1983) fala que a condição de escravo com 
que o negro chegou ao Brasil estabeleceu um paralelismo entre cor negra e posição 
social (e econômica) inferior. W. (3º ano, autodeclarado branco) coloca: 

Racismo eu nunca presenciei, mas o que mais vejo, e assim como a maioria vê, é o 
preconceito em relação a bens, em relação de um rico ou pobre, sempre dizem que 
não tem preconceito, mas muitos alunos presenciam o jeito que um trata o outro 
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diferente só por causa de dinheiro.

Sobre a percepção de terem ou não se sentido discriminados, Pereira e 
André (2014) identificaram situações onde os alunos suprimiam relatos nos 
quais sofreram discriminação ou constrangimento. As autoras conjecturam que 
essa negação está associada à aceitação como se tratasse de uma brincadeira 
ou de algo normal, havendo um não enfrentamento do preconceito. Quando é 
amigo é brincadeira, quando é desconhecido ou desafeto, é ofensa. Havendo, as-
sim, um consentimento no recebimento de preconceito quando vindo de pessoas 
próximas ou com as quais se tem uma relação de afetividade. Pode-se ver essa 
realidade representada na declaração de R.D. (1º ano, autodeclarada parda): 

(...) você ser chamado de branquinho, moreninha e pretinha é algo gostoso de se 
ouvir. Porém vai toda aquela questão do nível de intimidade com a pessoa, você 
chamar uma pessoa de pretinho ou pretinha pode soar como algo preconceituoso, 
então leva toda aquela questão de intimidade com a pessoa.

Já sobre a percepção de não se considerarem racistas, obtendo resultados 
semelhantes, Pereira e André (2014, p. 80) colocam: “(...) considera-se o precon-
ceito como um problema do outro, algo da sociedade, sem um sujeito definido 
ou assumido”.

A pergunta aberta que questionava qual a melhor forma de combater o 
racismo resultou em um espaço de expressão, reflexão e múltiplos posiciona-
mentos. Foi possível ainda ver que segue havendo desconhecimento e dúvidas, 
com 11 alunos da mostra afirmando não saber que ações ou atitudes podem 
evitar e combater o racismo. Respeito, empatia e conscientização foram palavras 
que apareceram com frequência. Punição, com aumento das penas e/ou multas 
tiveram presença constante. Houve ainda destaque para a frequência em que foi 
citada a educação de crianças, reestruturando o conceito social racial desde a 
base, envolvendo tanto a escola como a família. E, por fim, cita-se como forma 
de combate ao racismo que apareceu com maior frequência a educação, e o pa-
pel da escola nesse processo.

O aluno L.G. (2º ano, autodeclarado pardo) cita a cadeia como forma 
de combater o racismo; W.V.B. (3º ano, autodeclarado branco) sugere a prisão 
perpétua; e D.L.Q. (2º ano, autodeclarada branca) considera a necessidade do 
aumento da pena de reclusão, fazendo ainda a citação específica: “A injúria 
racial artigo 140, parágrafo 3º, do Código Penal, que estabelece a pena de reclu-
são de um a três anos e multa”. E J.C. (1º ano, autodeclarada parda), J.V.M. (2º 
ano, autodeclarado pardo), A.C.N. (2º ano, autodeclarada morena), e E.M.A. 
(2º anos, autodeclarada parda), também falam de penas mais severas e multas 
maiores. E a aluna A.C. (2º ano, autodeclarada marrom) abarca ainda a inclu-
são dos negros em diversas áreas. Desta maneira, notamos o conhecimento da 
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existência de normas e leis e das ações penais derivadas do seu descumprimento. 
Assim como, da percepção da atuação das políticas afirmativas para a correção 
do quadro de exclusão social e econômica que enfrentam os negros.

Como forma de combater o racismo, também foi citada com frequência 
a necessidade de conscientização e reeducação dos adultos do núcleo familiar, 
o que pode indicar que o aluno observe vivência na família e no convívio pes-
soal próximo com adultos, atitudes racistas. A aluna I.P.G. (2º ano, autodecla-
rada branca) coloca “não adianta na escola ensinar a não cometer racismo e em 
casa os pais são racistas”. E a estudante E J.M. (1º ano, autodeclarada branca) 
especifica: “Não adianta ficar fazendo campanhas e tudo mais se as crianças 
aprendem dentro de casa o racismo”. E B.L. (1º ano, autodeclarada branca), ge-
neralizando da família para outros setores sociais, opina sobre a dificuldade de 
operar mudanças nesse coletivo: “Não acho que muitos adultos que são racistas 
mudariam esse pensamento facilmente”.

No entanto, o aumento da consciência e a compreensão dos benefícios 
das políticas afirmativas e dos movimentos sociais ficaram patentes em algumas 
das falas: “[deve-se] Fazer manifestações, criar leis, buscar pela igualdade racial 
na sociedade, falar sobre o assunto, já que nem todos têm acesso e etc” (A.G., 3º 
ano, autodeclarada parda). “Ir nas ruas protestar” (D.V., 1º ano, autodeclarado 
pardo). “Trazer mais visibilidade, usar da força de protestos” (B.P., 1º ano, auto-
declarada amarela ou parda).

O aluno R.A. (3º ano, autodeclarado branco), coloca as cotas raciais 
como meio de combater o racismo. Identificando-se assim, o reconhecimento 
da possibilidade de mobilidade social como um dos meios de combater a per-
versidade do racismo institucional brasileiro. Assim como, em contrapartida, 
pôde-se observar falta de conhecimento sobre o objetivo dos programas de cotas 
por alguns alunos, como pode observar no relato de J.V. (2º ano, autodeclarado 
branco): “acabar com vantagens que algumas pessoas recebem como cotas, se 
todos somos iguais uma cor não é mais burra que a outra”, ignorando assim a 
história, a trajetória e o caráter de correção de injustiças sociais que estes pro-
gramas objetivam corrigir.

L.S.S. (1º ano, autodeclarada parda) coloca: “(...) inserção maior de pes-
soas negras no mercado de trabalho; movimentos como MNU (...)”. E A.V.W. 
(3º ano, autodeclarado branco) complementa: “Alto cargo para negros, pois ter 
pessoas negras como referência para quem você quer ser é uma forma eficiente 
de combater o racismo”.

Posicionamentos auto afirmativos também estiveram presentes, como a auto 
responsabilidade com os privilégios da branquitude, a desconstrução do racismo 
estrutural, a necessidade de educar-se e observar seus próprios comportamentos 
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e atentar-se ao uso da linguagem. Em algumas falas, pode-se observar uma estru-
turação conceitual por parte de alunos, sugerindo o desenvolvimento do tema em 
ambiente escolar, como pode ser observado em: “Promover a equidade, combater 
o racismo estrutural, combater o pensamento perverso quanto a questões raciais” 
(J.J.R., 3º ano, autodeclarado branco). “São necessárias frentes amplas de com-
bate, em questões socioeconômicas, geoambientais, ideológicas e políticas. Para 
tanto, urge a promoção de lutas na esfera social em busca de políticas efetivas de 
combate ao racismo e à suas raízes” (G.A.C., 3º ano, autodeclarado branco).

A influência da escola e a responsabilidade da mesma no processo é am-
plamente citada. Observamos relatos como os de M.E.C.N. (2º ano, autode-
clarada branca): “Estudar mais sobre a cultura, desenvolver eventos escolares 
voltados a esse tema e conversar mais sobre influências e consequências”.

A importância da escola para a educação antirracista é vastamente debati-
da por Barros (2005), para quem a falta de entusiasmo ou omissão do conteúdo 
promove a perpetuidade do racimo e as expressões de violência: “Para muitos 
educadores, o descarte da palavra raça é a garantia de que uma educação igua-
litária está sendo propiciada, o que serve apenas para mascarar o racismo que 
também ocorre na escola” (BARROS, 2005, p. 7).

Mesmo que seja possível observar alunos com robusto conhecimento e 
posicionamento contra o racismo, também estão presentes aqueles com pensa-
mentos negacionistas, como R.V.G. (3 º ano, autodeclarado pardo), que afirma 
que a melhor maneira de combater o racismo é: “Evitando que as pessoas co-
mentem ele”; e N. (2 º ano, autodeclarada parda), que opina que é “Ignorar”. O 
silenciando do problema também foi encontrado por Silva e Weinstein (2019), 
que coletaram relatos de alunos que consideravam que deixar de falar sobre o 
racismo era uma maneira de diminuir sua presença na sociedade. 

Também estão os pouco otimistas (ou reflexivos): A.P.N. (aluno do 1º 
ano, autodeclarado pardo), que ao falar sobre a melhor forma de combater o 
racismo coloca: “Recriando a humanidade”, e E N.V.V. (2º ano, autodeclarada 
preta); “Tem várias coisas que podem ser feitas, a questão é: o ser humano quer 
mudar?”. Já C.M.S. (2º ano, autodeclarada branca) coloca: 

Na minha opinião a primeira opção seria tentar conversar e ensinar a um racista se 
colocar no lugar dos outros, e dar a ele uma chance de melhorar. A segunda opção 
teria que ser usada se a primeira não adiantasse, que no caso seria bater, se neces-
sário bater de novo até aprender a ser gente. Ou também pagar multas caras, for 
recolhendo os bens da pessoa. Ou matar no último caso se não tiver jeito, para não 
ensinar as novas gerações a serem racistas.

As opções violentas demonstram que para estes estudantes a violência do 
racismo justificaria o uso de violência contra o racismo.

Também constatamos com satisfação que o tema história e cultura negra, 
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africana e indígena está sendo levado para as escolas, que está havendo o cum-
primento da legislação vigente e que há um compromisso dos professores com 
a temática. Diferente de pesquisas como Barros (2005), Gomes (2005) e Pereira 
e André (2014), que encontraram um desenvolvimento ausente ou insuficiente 
desse conteúdo no ambiente escolar.

Ao ser solicitada a especificação do tema abordado, 17,4% dos alunos res-
ponderam “Não tive”, “Não lembro”, “Não sei” ou não respondeu à questão. 
Entre os alunos que especificaram, os temas mais citados foram “Escravidão” 
(Brasil Colonial, etc.), seguido de “Cultura” (história, culinária, religião, etc.) 
e “Racismo” (preconceito, desigualdade, etc.). Observou-se ainda uma ampla 
abrangência nos temas, havendo a especificação, por exemplo, de: Movimento 
Negro, Consciência Negra, Panteras Negras, e Negros na Política e Literatura 
Negra. Desta forma, foi possível observar que ainda que a relação do negro com 
a escravidão ainda se faça notar enquanto conteúdo escolar, como em Medeiros 
e Almeida (2007) e Bugarim et al. (2020), também se observa um movimento de 
ampliação da temática como descrito em Coelho e Coelho (2013). 

Munanga (2013) atenta sobre a questão da memória coletiva, da história 
da cultura e da identidade dos alunos afrodescendentes, ausentes no sistema 
educativo formal: “Sua história, quando presente no livro didático, é contada 
apenas do ponto de vista do ‘outro’ e muitas vezes falsificada e apresentada em 
uma ótica estereotipada” (MUNANGA, 2013, p.29). Costa (2007), especifica-
mente sobre livros didáticos de língua portuguesa, observa que estes subsidiam 
práticas racistas. E Müller e Santos (2013, p. 97) colocam: 

De modo particular, a cultura negra, fatos, personagens e suas contribui-
ções na construção da sociedade brasileira são considerados de menor va-
lor, e até mesmo invisibilizados, mantidos os estereótipos e preconceitos, 
representados nos livros didáticos e nos espaços escolares nas cenas de 
escravidão, sofrimento e subserviência.

Também foi identificada a associação do desenvolvimento do conteúdo 
relacionado apenas com datas comemorativas (Dia da Consciência Negra, espe-
cificamente), tratando o tema de maneira isolada e desvinculado da realidade, 
como também sinalizado por Costa (2007), Gomes e Jesus (2013), Coelho e 
Coelho (2013) e Bugarim et al. (2020).

Os dados da pergunta sobre se a escola está contribuindo para difundir o 
conhecimento sobre a história e cultura negra, africana e indígena foram tabula-
dos nas seguintes categorias: “Sim” (64,5% alunos); “Sim, mas não o suficiente” 
(15,5%); “Não sei” (7,7%); “Acho que sim” (6,3%); “Não” (3,8%); “Acho que 
não” (1,9%)”. Em Silva e Weinstein (2019), 61% dos alunos entrevistados consi-
deraram que a escola não tem dado nenhuma contribuição para esse aprendizado, 
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33% que a contribuição é insuficiente e 6% que contribui de forma razoável.
Ainda neste viés, uma constatação importante é que alguns estudantes 

relataram que a escola contribui de forma regular com a temática, sendo a maior 
fonte deste tipo de conhecimento, enquanto alunos da mesma instituição apre-
sentam opiniões díspares. Assim cogita-se estar relacionado ao diferente com-
prometimento individual de cada professor.  Essa hipótese encontra eco no rela-
to de C.M.S. (2º ano, autodeclarada branca):

Acho que não, acho que não é um tema muito abordado, mas quando a prof  de 
história falou sobre as cotas, tenho quase certeza que aquele tema não estava no 
nosso plano acadêmico, ela falou por vontade própria, sem nenhuma recomendação 
da escola, então eu particularmente acho que não.

J.J.R. (3º ano, autodeclarado branco) coloca: “Os professores, sim!”, pare-
cendo concordar, ao vincular a discussão do tema com os professores, mas não 
comprometimento do conjunto ou da instituição de ensino. Assim, como E.B. 
(2º ano, autodeclarada branca): “Há alguns professores que nos apresentam a 
esses temas, mas seria interessante se fosse mais trabalhado”.

Desta forma, e em consonância com os conteúdos descritos anteriormente, 
é possível concluir que os alunos da instituição, e das escolas das quais são prove-
nientes, têm acesso ao conteúdo História e Cultura Negra, Africana, e a Educação 
para as Relações Étnico-Raciais, ainda que não tenha sido relatado em nenhuma 
ocasião o desenvolvimento do conteúdo e História e Cultura Indígena.

Conclusões transitórias

Trazer a debate a visão dos alunos e alunas pretende apontar o “sul” da 
temática étnico-racial nas escolas, identificando as lacunas e as deficiências para 
que possam ser corrigidas, buscando uma educação democrática, igualitária e 
antirracista. Embora tenham consciência sobre a existência do racismo (tanto 
por alunos negros, como pelos brancos e pardos), parece haver alguma resistên-
cia em identificar esse traço em si mesmo, o que indica uma interiorização da 
falsa democracia racial difundida no Brasil. O reconhecimento do racismo tam-
bém é identificado no ambiente escolar. Na experiência particular dos alunos 
participantes da pesquisa, há comprometimento de maneira isolada e individual 
de alguns professores, mas ainda se nota deficiente a atuação da gestão escolar.

De qualquer maneira, a escola é interpreta como ambiente de ressignifica-
ção (pontuado inclusive como o de maior expressão) dentro do processo de va-
lorização da história e cultura negra e africana e da Educação para as Relações 
Étnico-Raciais, compreendendo os alunos a importância da abordagem do tema 
no ambiente escolar, mesmo que seja assinalada a falta de aproveitamento do 
potencial que a instituição possui, e a constante relação do tema com aspectos 
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negativos como a escravidão.
Faz-se notar, a ausência do conteúdo História e Cultura Indígena nos con-

teúdos citados como abordados no ambiente escolar. O atraso na obrigatorieda-
de deste ensino, ocorrida cinco anos após a obrigatoriedade do ensino da cultura 
afro-brasileira, pode ser um dos fatores motivadores, mesmo em cidades com 
uma grande presença de pessoas indígenas, como ocorre nesta pesquisa.

Considera-se a necessidade de incrementar e fortalecer dentro das institui-
ções de ensino a presença da educação antirracista para toda a população, inde-
pendentemente da cor, de modo que passe a fazer parte de seu modo de pensar, 
rompendo com a cadeia de estigmas e estereótipos, bem como a desvalorização 
de importantes elementos da cultura brasileira.

Assim, considera-se imperativo o reparo da insuficiência de ações pla-
nejadas e mediadas pela instituição, especialmente por meio da formação dos 
professores, com constantes atualizações e espaços de debate que permitam aos 
professores desenvolver conteúdo e estratégias de intervenção, para que possam 
estar capacitados e instrumentalizados para uma atuação realmente eficaz na 
Educação para as Relações Étnico-Raciais.
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EDUCAÇÃO POPULAR E PSICOLOGIA 
COMUNITÁRIA NA PERSPECTIVA 

DOS MOVIMENTOS SOCIAIS

Jobson Jorge da Silva1

Josivalda Claudia Duarte de Arruda2

1. Introdução 

O presente trabalho trata-se de uma análise acerca das perspectivas da 
Psicologia Comunitária com relação aos Movimentos Sociais, bem como sua 
proximidade prática com a Educação Popular. Tais movimentos Sociais que são 
constituídos por indivíduos que visam saírem do submundo do esquecimento, e 
assim se fortalecerem como sujeitos de direitos através dos movimentos sociais. 
Tendo em vista que desde o surgimento da primeira constituição em 1824, os 
verdadeiros interesses favoreciam, assim como atualmente, apenas uma parte da 
população, a oligarquia latifundiária, conforme Rego (2009).

A partir disso, segundo Alonso (2009), dos anos 1930 a 1960, ‘’a sociologia 
lançou baldes de água fria nas teorias da revolução. Autores muito heterogêneos, 
como Riesman e Adorno, por exemplo, confluíram para teorias da desmobiliza-
ção política’’ é possível explicar tal perspectiva a partir da cultura, considerada a 
chave para essa questão, em correlações com a estrutura da sociedade.

Assim, a concepção de mundo é gradativamente construída ao decorrer 
da história, assim como da formação das sociedades, que se expandiram, com 
caráter econômico, desde as grandes navegações que remontam o século XV, to-
davia, segundo Jesus (2012) a visão desse mundo é diminuída com a Revolução 
Industrial, em meios de 1850. A cada troca de ideais realizados, apontava para 
possíveis discordâncias entre as civilizações, acarretando em novas dimensões 
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da realidade de mundo com a formação dos movimentos sociais. 
Estes, fogem do raciocínio burguês do poder verticalizado, o que segundo 

Freire (1996) trata-se de uma educação bancária, que constitui em imposição e 
repetição, o que corrobora com a desconstrução de relações democráticas, mar-
ginalizando, excluindo e estigmatizando muitos indivíduos de uma sociedade. 
Daí a importância dos movimentos sociais na busca por mudanças políticas em 
favor de uma democracia plena, que segundo Gohn (2012) explica que tais mu-
danças desejadas demoram, e, que para isso devem existir as mobilizações.

Mediante tais configurações as pessoas, que tiveram seus direitos cercea-
dos, se juntaram em prol de ideais coletivos e formaram os movimentos sociais. 
Esses grupos têm se fortalecido a cada década, a necessidade de organização 
mediante a opressão advinda daqueles que além de letrados, estavam no poder. 
Segundo Axel Honnet (2003, p. 143) “movimentos sociais são ações coletivas 
com objetivos de manter ou mudar uma situação”. 

No próprio Brasil têm-se inúmeras exemplos, dos quais muitos se torna-
ram publicações, da exclusão social, da opressão, da marginalização do outro, 
esse outro conhecido como menos favorecido. Segundo Gohn (2015) era neces-
sário que esses sujeitos se constituíssem do saber das palavras para se posiciona-
rem como indivíduos reais na trajetória dos avanços nos processos sócio-cultu-
ral-político da sociedade. 

Freire (1987), já retratava acerca da importância do empoderamento do 
ser humano, afim de experienciar o teor do que lhe é dito por outrem, bem como 
apreender do valoroso poder que as palavras detêm, sabendo-se de tal forma uti-
lizá-las da forma mais oportuna, e, como o mesmo autor traz, manipulá-las de 
maneira libertadora. Isso, favorecendo ao alfabetizando/educando a condição 
do pensamento crítico sobre as palavras dentro do seu contexto, e o momento 
oportuno para expressá-las. 

Ou seja, constituindo o homem devidamente como um ser sócio-políti-
co, agente e transformador social. Gohn (2015) corrobora com Freire (1979) 
quando afirma que a pedagogia freireana trata-se de uma educação libertadora 
e conscientizadora, que transforma os indivíduos a partir de um processo de 
tomada de consciência, (re)inserindo-os no próprio meio social onde convivem. 
Em se falando do social, existem algumas áreas do conhecimento que se envol-
vem com o tema, entre elas, em específico a Psicologia Social Comunitária, ou 
apenas Psicologia Comunitária. 

Conforme Pereira e Pinto (2016) a Psicologia Comunitária surge por volta 
dos anos 60, com o propósito de analisar, apreender e intervir no contexto das ad-
versidades psicossociais de uma comunidade, diante das grandes transformações 
sociais, tanto europeia quanto latino-americana, levantando questões referentes 
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às problemáticas decorrentes das constantes mudanças advindas dos moldes po-
líticos. Todavia, é na América Latina que a Psicologia Comunitária toma gran-
des proporções através das contribuições de teóricos latino-americanos. 

Dentre tais autores destacamos as contribuições do pensamento de Orlando 
Fals Borda (introdutor da metodologia da pesquisa-ação como um procedi-
mento fornecido aos psicólogos sociais comunitários para promover a ideia 
de autogestão nas comunidades) e Paulo Freire, que originou uma teoria pe-
dagógica voltada para o desenvolvimento de uma análise crítica e emancipa-
dora do homem no processo educacional. (PEREIRA; PINTO 2016, p. 3)

Diante tal contexto, fez-se necessário a utilização das concepções teóri-
cas para que fosse possível responder a seguinte questão: quais as contribui-
ções teóricas e práticas que possibilita a Psicologia Comunitária trabalhar com 
os movimentos sociais? Dessa forma, objetiva-se analisar como a Psicologia 
Comunitária está inserida nos movimentos sociais, a partir da sua aproximação 
teórico-prática com a Educação Popular. Para tal, examinaremos também a rela-
ção existente entre a Psicologia Comunitária e a Educação Popular no lidar com 
os grupos dos movimentos sociais, tendo em vista as importantes mudanças his-
tóricas conquistadas, num contexto secular de opressão, a partir das lutas sociais 
estabelecidas por esses coletivos.

2. Referencial teórico 

Esta pesquisa é de caráter qualitativo, propõe-se apresentar as perspectivas 
da Psicologia Comunitária acerca dos movimentos sociais, estabelecendo uma 
articulação teórica entre a Psicologia Comunitária e a Educação Popular (mé-
todo freireano), tendo em vista que a dialogicidade proposta por Freire (1996) 
é o elemento preponderante para a “construção do conhecimento” (PEREIRA; 
PINTO, 2016, p. 5). Assim, podendo apresentar uma análise contextualizada de 
como tais saberes podem contribuir, ou até mesmo já contribuem com os traba-
lhos para, e, com os movimentos sociais. 

De acordo com Oliveira (2014, p. 37) existem características específicas que 
definem uma pesquisa qualitativa por apresentar “um processo de reflexão e análise 
da realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão detalha-
da do objeto de estudo em seu contexto histórico e/ou segundo sua estruturação”.

Para tanto, foi realizada uma revisão de literatura, que se constitui na 
apreensão e análise de dados, em prol de estabelecer uma resposta específica à 
pergunta anteriormente estabelecida, em materiais relevantes ao tema datados 
de 2003 até os dias atuais, e que por sua vez forneceram subsídios para essa 
discussão. Vale salientar que foi utilizada publicações anteriores aos anos especi-
ficados acima, por compreenderem materiais teóricos metodológicos do grande 
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precursor da Educação Popular, o Paulo Freire. 
De tal maneira, buscou-se compreender, a priori, os mecanismos que 

move os movimentos sociais, assim como a sua formação, tendo em vista que 
tais são constituídos por um ou mais grupos. Destarte, assimilando os conceitos 
da Psicologia Comunitária e da Educação Popular, estabelecer as conexões exis-
tentes entre estas e os movimentos sociais.  

3. Desenvolvimento

3.1 Psicologia Comunitária e Educação Popular: propostas inclusivas

A Psicologia Comunitária surge em meio as grandes transformações so-
ciais tanto na Europa quanto na América Latina, como uma extensão do campo 
de pesquisa da Psicologia Social, que na década de 60, restringia-se ao labora-
tório, sofrendo várias críticas dos próprios psicólogos sociais norte-americanos, 
de que o social deveria ser experienciado in loccus, e que já não estavam dando 
conta das demandas vigentes. 

Silva (2016) aponta que os novos estudos direcionavam à “produção de um 
conhecimento científico contextualizado a esses problemas” (p. 24), e que pos-
sibilitassem o enfrentamento as emergentes demandas sociais. Isso possibilitaria 
aos psicólogos sociais tomarem novas posturas de organização Comunitária di-
recionadas as práticas emancipatórias, proporcionando aos grupos sair do lugar 
de invisibilidade social.

Pereira e Pinto (2016) esclarecem que não se pode falar em Psicologia 
Comunitária sem se remeter a Educação Popular proposta por Freire (1996). 
As duas foram desenvolvidas como enfrentamento dessas marcas sociais, pois 
ao promover o crescimento dos sujeitos em grupos a partir da tomada de cons-
ciência, levando-se em consideração uma relação igualitária, onde saiam do 
individualismo à autonomia coletiva dos sujeitos, e tal autonomia é fator pre-
ponderante de mudanças sociais, evidencia-se aqui o mesmo direcionamento da 
Educação Popular, que segundo Silva (2016) trata-se duma contribuição notável 
para o desenvolvimento do trabalho do psicólogo comunitário.  

Vê-se que uma das tarefas do psicólogo comunitário é utilizar artifícios 
que ampliem e facilitem os diálogos que permeiam e, ao mesmo tem-
po, possibilitam os espaços de colaboração e de ação transformadora do 
contexto comunitário. Tendo isso em vista, o intercâmbio de ideias e a 
construção conjunta de atividades entre os participantes de um grupo se 
mostram fundamentais (PINHEIRO; BARROS; COLAÇO, 2012, p. 113) 

O trabalho do psicólogo comunitário dialoga claramente com as propos-
tas da Educação Popular, por ser antes de tudo, a compreensão e apreensão do 
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mundo e significados simbólicos dos quais este é constituído, o que pode ser en-
tendido quando Freire (1996) afirma que a leitura do mundo antecede a leitura da 
palavra. Para tanto, é imprescindível a compreensão de todos os símbolos e sinais 
linguísticos existentes e utilizados pelo grupo ao qual será inserido um trabalho, 
procurando nesse interim não desrespeitar o que já é disposto pelo mesmo. 

Como educador preciso de ir “lendo” cada vez melhor a leitura do mun-
do que os grupos populares com quem trabalho fazem de seu contexto 
imediato e do maior de que o seu é parte. O que quero dizer é o seguinte: 
não posso de maneira alguma, nas minhas relações político-pedagógicas 
com os grupos populares, desconsiderar seu saber de experiência feito. Sua 
explicação do mundo de que faz parte a compreensão de sua própria pre-
sença no mundo. E isso tudo vem explicitado ou sugerido ou escondido no 
que chamo “leitura do mundo” que precede sempre a “leitura da palavra” 
(FREIRE, 1996, p. 33).

O exposto evidencia que a proposta teórico-metodológica se harmoni-
za com as ideias freireanas. Isso pode ser visto quando Freire (1996) salienta 
que quando a possibilidade em aprender se alinha a criticidade, estas estimu-
lam à construção, e realçam o interesse epistemológico. Assim, a Psicologia 
Comunitária auxilia na elaboração de possibilidades de mudanças, conscienti-
zando da capacidade em potencial que o grupo possui, conforme explica Pereira 
e Pinto (2016). Para ampliar a discussão abordaremos no próximo tópico um 
pouco sobre como a Psicologia Comunitária pode estar articulada as práticas 
dos movimentos sociais.

Nepomuceno et al. (2008) retrata ser a Psicologia Comunitária conce-
bida como consequência que trouxeram os movimentos de mudança do foco 
científico-profissional, para as grandes demandas de transformações sociais pro-
venientes da necessidade real da sociedade, trazendo em sua base a práxis de li-
bertação. Aqui, o termo práxis deve ser entendido a partir das ideias trazidas por 
Freire (1987), que atribui ao ser humano uma unidade indissociável, a ação-re-
flexão-ação, o que ser-se-á reflexo da relação homem-homem e homem-mundo.

Os conceitos da Educação Popular pautam várias práticas educativas, e 
“elucidativas” (grifo do autor) não só nas diversas ciências sociais, mas também 
nos diversos movimentos sociais, que se utilizam da dialogicidade proposta por 
Freire (1996) do Eu-Tu, ou seja, uma relação horizontal sem imposições, po-
rém construindo saberes. Dessa forma compreende-se que tudo está interligado, 
as ações de um vão respaldar noutro, e, nesse contexto concordando cm Silva 
(2016) estão inseridas a Psicologia Comunitária e a Educação Popular como for-
mas teórica e prática de enfrentamento a realidade social, composta por injusti-
ças sofridas pelos indivíduos que compõem os grupos, e fazem parte do coletivo 
representado pelo movimento social específico.
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Não há pessoas sem família, aprendizagem sem cultura, loucuras sem 
ordem social; portanto, não pode tampouco haver um eu sem um nós, 
um saber sem um sistema simbólico, uma desordem que não se remete às 
normas morais e a uma moralidade social (MARTIN-BARÓ, 1996, p. 17).

Seria necessário sair da posição de conformismo com a situação social, 
para uma consequência uma causa, para uma ação uma reação; mediante Silva 
(2016) alguns teóricos da psicologia, bem como da pedagogia, a exemplo de 
Martin-Baró e Paulo Freire, respectivamente, propuseram circunstâncias em que 
fossem discutidas as realidades sociais das populações oprimidas, bem como 
as causas e condições de ajustes, objetivando a redução dessa opressão danosa 
mediante. Junto a Silva (2016) compreende-se a internalização da educação po-
pular presume uma transformação consciente da autonomia dos indivíduos, a 
partir do momento em que seus os interesses coletivos são discutidos para assim 
perfazer um novo rumo na história.

3.2 Os Movimentos Sociais e a Psicologia Comunitária

Dentro do contexto democrático e participativo do início deste século, no-
vas configurações de “educação não-formal da sociedade civil” (JESUS, 2012, 
p.164) foram estabelecidas dentro dos movimentos sociais. Assim, os movimentos 
sociais contribuem de forma crescente para apresentarem uma (re)configuração 
social. Com outras palavras poder-se-ia dizer que os movimentos sociais buscam 
uma (re)democratização plena, que viabilize e possa restituir os direitos à uma di-
versidade muitas vezes invisível na sociedade, em prol de maior visibilidade social. 

Esse fenômeno tem se tornado, cada vez mais, objeto de estudo da Psicologia 
Comunitária, de acordo com Silva (2016). Assim, compreende-se a legitimidade 
dessas atuações sociais, bem explanado quando Gohn (2003, p. 18) afirma que “o 
processo de democratização ocorreu e ocorre pelo desempenho dos movimentos 
sociais, posto que a própria redefinição da democracia emergiu de tal luta”.

Gohn (2012) indica que o método freireano, método este utilizado pela 
Psicologia Comunitária, desempenhou grande influência sobre as atividades po-
lítico-organizativas das décadas de 80 e 90, pois a educação popular tornava-se 
“sinônimo de movimento popular social” (p. 5), detendo da conscientização 
como o mecanismo educacional utilizado. Por isso, a obra de Paulo Freire fora 
e ainda o é tão empregada pelos movimentos sociais.

Tais movimentos, são por sua vez, sinônimos do empoderamento de gru-
pos sociais, dessa forma, Pereira e Pinto (2016) corroboram quando apresentam 
ser esse processo de conscientização o instrumento primordial para a construção 
da autonomia do sujeito, sendo empregados tanto pela Psicologia Comunitária 
quanto pela Educação Popular.   
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Quando o movimento social está bem articulado, condiciona alterações 
estruturais dos poderes públicos, por isso evidencia-se uma relação conflituosa 
entre seus representantes legais, os líderes, e o Estado, pois os interesses do po-
der público, por muitas vezes, são diferentes daqueles almejados pela sociedade 
que o mantém. A essa incongruência também despertou, ainda mais, o interesse 
da Psicologia Comunitária, ao ponto que essa discordância de relação Estado-
Sociedade não é promotora de saúde mental. Assim, é relevante debruçar-se 
sobre os esforços desses grupos sociais possibilitando-os a resolução dos pro-
blemas que os indivíduos que compõem o grupo têm em comum, o que Jesus 
(2012, p. 166) chama de “estado mental de insatisfação”. 

Esse estado incongruente entre as relações Estado e Sociedade levou a 
Festiner (1975) desenvolver a Teoria da Dissonância Cognitiva bem como a da 
Comparação Social. Essa dissonância cognitiva proposta por Festiner, advém 
das pressões sociais que impulsionam os indivíduos a agirem em desacordo com 
suas expectativas, direcionando-os segundo Jesus (2012) à formação ou incor-
poração dos movimentos sociais que as apoiem, sem que seja preciso ceder às 
exigências comportamentais da realidade social.

Os integrantes dos movimentos sociais constituem uma coletividade que 
estão compartilhando, ao mesmo tempo em que se apoiam, suas experiências, 
afetos, emoções, enfim, anseios. Cada movimento social tem a sua devida pre-
missa para existir, suas regras e objetivos, contudo, caminham numa mesma di-
reção, a luta por direitos, por uma democracia mais justa, por políticas públicas 
eficazes, tudo isso interliga de certa forma esses movimentos, além de realçar 
um estereótipo negativo. (GOHN, 2012; JESUS 2012; SILVA, 2016)

Nessa relação está algo que muito interessa à Psicologia Comunitária, a 
constituição psicossocial dos integrantes dos movimentos sociais, pois o êxito 
das lutas não depende apenas do seu tamanho ou sofisticação, mas da capacida-
de de expressarem as suas ânsias e expectativas do coletivo, possibilitando dessa 
forma ser um referencial de resolução da problemática generalizada (JESUS, 
2012; SILVA, 2016).  É esse psicossocial que será trabalhado uma vez que a 
dissonância cognitiva causa sofrimento psíquico que se reflete nas ações, e sua 
“saúde” (grifo do autor) pautar-se-á nos campos subjetivos e externos (fatores 
sociais) dos indivíduos que compõem os movimentos sociais.

Diante do exposta, a Psicologia Comunitária deve “pautar-se em métodos 
científicos, que visam o engajamento social do psicólogo e a participação ativa da 
população na construção do conhecimento” (NEPOMUCENO, 2008, p. 462). 
Sendo várias as causas pelas quais os movimentos sociais reivindicam, como a re-
forma agrária, de gênero, LGBTQIAP+, de igualdade racial, religiosos, políticos, 
educacionais, entre outros, buscando sempre algo em comum, “o direito de ter 
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direito” (grifo do autor), em que a ausência desse bem os causam sofrimento, pois 
acarreta em sérias consequências, como exclusão social. (JESUS, 2012)

4. Conclusão

Diante do exposto, e concordando com Gohn (2015) conclui-se que a 
Psicologia Comunitária e a Educação Popular, desempenharam, e ainda o fazem, 
papéis relevantes na conscientização a partir do empoderamento dos indivíduos 
pertencentes aos movimentos sociais. Bem como traz Brasil (2012, p. 11) “todo o 
poder emana do povo”, Jesus (2012) afirma que essa noção deixa de ser uma com-
preensão abstrata, que por meios dos movimentos sociais os indivíduos até então 
invisibilizados, tornam-se possíveis uma democracia que os integre socialmente. 

Todavia quem transforma a realidade social não são apenas os psicólo-
gos e pedagogos, entres outros profissionais, mas aqueles que saem do estado 
de inércia tomando consciência de suas realidades, seus direitos e deveres, or-
ganizando-se socialmente para assim reivindicarem melhorias e igualdade de 
direitos. É isso que segundo Pereira e Pinto (2016) faz a aplicação da Educação 
Popular, que problematiza desenvolvendo seu poder de crítica do mundo. Tais 
premissas favoreceram e embasaram o trabalho do psicólogo comunitário.

Essa conscientização dos integrantes dos movimentos sociais promovida 
pela Psicologia Comunitária e pela Educação Popular, buscam uma reformu-
lação da realidade social, o que possibilita retirar os oprimidos do estado de 
conformismo, impondo ao Estado novas ações com relação a segregação social, 
seja econômica, de gênero, religiosa, entre outras. Essa mudança é a almejada 
pelos movimentos sociais, de que o Estado ao invés de excluir, uma as pessoas. 
(FREIRE, 1987; GOHN, 2015; PEREIRA; PINTO, 2016; SILVA, 2016)

O pensar na prática do desenvolvimento crítico estimulou Freire (1987) a 
desenvolver novas alternativas de empoderamento, sem se dar conta de que seus 
conceitos afetariam de maneira positiva outras ciências e agentes sociais. Dessa 
forma, a Psicologia Comunitária concebe a “ideia freireana de que o outro tam-
bém é detentor de saberes”, segundo Pereira e Pinto (2016, p. 5), buscando au-
xiliar os indivíduos de forma organizada, possibilitando-os tornarem-se agentes 
conscientes da sua própria transformação. 

Os conceitos propostos por Freire (1987) como o da relação dialógica, hori-
zontalidade, educação problematizadora e autogestão são apropriados pelos psicó-
logos comunitários, permitindo-os perfazerem sua pesquisa-ação de maneira mais 
eficaz junto aos movimentos sociais, tratado anteriormente como relação Eu-Tu. 

Destarte, acredita-se que embora mais de 40 anos desde a constituição 
da Educação Popular, esta continua sendo atual e uma grande referência para a 
Psicologia Comunitária, conforme afirma Pereira e Pinto (2016). E esta por sua 
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vez, foi concebida para lidar diretamente com as questões psicossociais que en-
volvem os indivíduos socialmente oprimidos e excluídos de seus direitos, se bem 
que saúde mental não depende apenas dos fatores internos, mas também dos 
externos que envolvem as relações sociais. Por fim, sem criticidade não é possí-
vel estabelecer uma sociedade realmente democrática, e sem o empoderamento 
demonstrado pelos movimentos sociais, isso não ser-se-ia possível. 
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Introdução

Segundo escritos de Bittencourt (1993), o Estado e a Igreja sempre estive-
ram ligados à criação e desenvolvimento de projetos educacionais no século XIX. 
Ao Estado coube o poder de escolher quem teria acesso à educação, até então era 
privilégio da elite. Logo, o Estado utilizou de inúmeros mecanismos para contro-
lar os saberes que estariam presentes na educação, bem como o livro didático. 

Muitos são os impasses enfrentados pela educação no decorrer do sécu-
lo XIX, Bittencourt (1993, p. 18) ainda destaca que as obras didáticas, adota-
vam como referência, os padrões de obras estrangeiras, precisamente Alemães e 
Franceses. Outro impasse apontado pela autora é a escassez de livros nas escolas, 
o que posteriormente irá contribuir para a decisão em adotar obras nacionais. 

Ainda nesse período Zacheu e Castro (2015) afirmam que os livros didáti-
cos passaram por inúmeras transformações, começando pelo período Imperial, 
com o surgimento das escolas públicas no Brasil:

Os livros didáticos foram utilizados em diferentes momentos da história do 
Brasil como instrumentos de reprodução ideológica das classes dominantes. 
Transmitiam valores ligados a esses grupos, constituindo uma mercadoria 
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bastante lucrativa e que ainda hoje representa os interesses de determinados 
segmentos da sociedade. Atualmente, apesar de serem escolhidos pelos pro-
fessores de maneira democrática, muitas vezes não contemplam a realidade 
social das diversas escolas existentes nesse Brasil continental. Além disso, 
para muitos alunos, representam a única referência para a introdução à cha-
mada sociedade letrada, afirmando-se como um instrumento educacional 
complexo e ambíguo. (ZACHEU e CASTRO, 2015, p. 02).   

É possível entendermos que os conteúdos presentes nos livros didáticos, 
nesse período, eram acima de tudo, mecanismos de controle do que seria apre-
sentado para os alunos, tendo a funcionalidade sobretudo de ser uma ferramenta 
de controle do estado. 

Ainda segundo Zacheu e Castro (2015), nesse período criou-se o Instituto 
Histórico e geográfico Brasileiro (IHGB), o qual teve como objetivo principal 
acumular documentos ligados a história do país e delinear a memória do Brasil. 
No entanto, o IHGB, era de domínio do Estado e de seus interesses. As obras 
que sucederam a criação do Instituto, eram de natureza nacionalista:

Produziram obras voltadas para a construção da identidade nacional, mo-
vidos por interesses do Estado. Desta maneira, assim como outros elemen-
tos presentes na cultura escolar, os livros didáticos também reforçaram e 
contribuíram para a formação do sentimento de nacionalidade, imbuídos 
desde o momento inicial de visões patrióticas na produção da história do 
Brasil. (ZACHEU E CASTRO, 2015, p. 03).

Desde o período colonial brasileiro, as obras didáticas eram desenvolvidas 
com a finalidade de camuflar a realidade, além de reproduzir a ideologia domi-
nante da elite, a fim de manter a classe dominada sempre na mesma posição, 
conforme assegura o atuante político do Governo de D. João VI e D. Pedro I, 
José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, em seu livro “Escola brasileira ou 
instrução útil a todas as classes”, escrito em 1827:

Na introdução do livro estão explicitadas as razões pelas quais parte da nos-
sa intelectualidade se dispôs a realizar esse trabalho. Percebia-se sua preo-
cupação com a disseminação da alfabetização e com o saber a ser veiculado 
pela escola, a nova instituição que se impunha como necessidade da vida 
civilizada. Cairu expressou seu temor pela difusão da palavra escrita, e seu 
trabalho pretendia ser modelar quanto à nova moral que desejava difundir. 
Acentuou o perigo da disseminação do livro, importante e contraditório veí-
culo de comunicação, para o conjunto da população e mais precisamente 
sobre o perigo que poderia haver ao se difundir “as luzes” para as classes 
inferiores. De acordo com seu pensamento liberal sobre a constituição de 
cidadania, fêz sérias advertências sobre os malefícios da leitura porque, se 
os jovens estavam habilitados “a ler bons livros, também podem ler maus 
livros {...} o prestigiado político temia ainda o risco que as classes domi-
nantes correriam em perder uma preciosa mão-de-obra subserviente: “as 
pessoas necessárias aos trabalhos mecânicos, adquirindo conhecimentos 
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superficiais, se desgostam da sua laboriosa condição, e aspirando à mudança 
de estado, são facilmente seduzidas para revoluções por insidiosos demago-
gos. (LISBOA, 1827 apud BITTENCOURT, 1993, p. 28). 

Desse modo, concluímos que a política educacional de produção e dis-
tribuição dos livros didáticos nesse primeiro momento, contribuía apenas para 
os interesses individuais da elite, e mais uma vez, fica claro a exclusão da classe 
trabalhadora (sendo até hoje uma classe que possui a grande maioria homens 
e mulheres negras) do contexto educacional, pois a tentativa era mantê-la nos 
lugares de subalternidade.

Dando seguimento com o percurso histórico da produção e conteúdo dos 
livros didáticos, de acordo com Bittencourt (2007), em meados de 1930, durante a 
gestão de Getúlio Vargas, caracterizado pelo nacionalismo e autoritarismo, houve 
algumas reformas na educação do Brasil. Com isso, foram ampliadas as produ-
ções de cartilhas de alfabetização, e que também contribuiu para o desenvolvi-
mento de editoras de livros, como por exemplo as editoras: Saraiva, Globo e FTD. 

Outro momento crucial na história dos livros didáticos, foi o período viven-
ciado durante os anos de 1964 a 1985, a Ditadura Militar, caracterizada por forte 
autoritarismo e repressão aos movimentos sociais, produtores de cultura, professo-
res, estudantes e parcela da sociedade contrária ao cerceamento de liberdade. Nesse 
período, de acordo com Filgueiras (2013, p.87), foi firmado através do Ministério 
da Educação duas políticas diferentes, destinadas aos livros didáticos. Sendo elas, a 
Comissão do Livro Técnico e Didático (COLTED), onde o controle e a mercantili-
zação dos livros didáticos eram de domínio estatal por meio da Fundação Nacional 
do Material Escolar (FENAME) que tinha o objetivo de produzir obras didáticas e 
compartilhá-las para estudantes carentes, como enuncia Filgueiras:

Os documentos oficiais da COLTED e da FENAME justificavam a 
criação das instituições como parte de uma ação do governo no âmbi-
to da produção de materiais didáticos para atender às Conferências 
Internacionais de Instrução Pública, bem como para seguir as orientações 
da Lei de Diretrizes e Bases, que previa auxílio aos estudantes por meio 
da assistência educacional, entre eles a distribuição de material escolar. 
(FILGUEIRAS, 2013, p. 90).

É fundamental entender que as produções didáticas elaboradas nesse período, 
fazem jus ao momento pautado pelo autoritarismo vivenciado no país, onde foi pos-
sível deliberar ao Estado a autoridade de realizar intervenções diretas na educação. 

As produções de obras didáticas nesse momento, bem como no período ante-
rior, atuaram compartilhando a concepção de obediência pelos cidadãos. Elas ado-
tavam as técnicas de “repetição e memorização do conteúdo, que se justificava atra-
vés da Comissão do Livro Técnico e Didático (COLTED) como diz Araújo. et al:
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Em outras palavras, a COLTED tinha livre participação para intervir na 
produção dos conteúdos dos livros, quando verificasse que o livro não es-
tava de acordo com a ideologia governamental. Outra função seria inten-
sificar a produção privada dos livros que eram distribuídos nas escolas 
(ARAÚJO. et al., 2021 p.03).

A partir disso, podemos entender como os conteúdos que seriam destina-
dos à educação sofriam a perda de autonomia dos profissionais que contrarias-
sem a esfera estatal, tanto por parte da COLTED quanto por parte da FENAME. 

Fica claro que o surgimento dos primeiros livros didáticos carrega uma 
história um tanto conturbada e submissa a interesses particulares, o que con-
tribui em anos de atraso na área educacional. A ideia de democratização no 
âmbito educativo, como também de autonomia dos professores no tocante ao 
livro didático, por sua vez, só chegaria mais a frente com o Plano Nacional do 
Livro Didático (PNLD).

Os livros didáticos de sociologia   

É mister conhecer também em qual momento os livros didáticos de so-
ciologia ganharam espaço na conjuntura nacional. Conforme Simone Meucci 
(2000), as primeiras obras que abordaram conteúdo da sociologia surgiram no 
Brasil no século XX, isso se deu por conta da institucionalização das Ciências 
Sociais no país que levou a introdução da sociologia em colégios e universidades 
nos grandes centros do Brasil e, consequentemente, fariam uso de livros.

Com os livros de sociologia destinados à educação básica o caminho foi 
um tanto conturbado para de fato conquistarem espaço, como salienta Costa:

A disciplina de sociologia passou por uma trajetória marcada de processos 
irregulares de inclusão e exclusão da disciplina na Educação Básica sendo 
que, desde sua introdução no final do século XIX por Benjamin Constant, 
somente no final do século XX foi gradativamente ganhando espaço insti-
tucional na escolarização básica (COSTA, 2017, p. 16).

De acordo com Simone Meucci (2000), só a partir da década de 30 que os 
livros de sociologia passam a ser produzidos no Brasil, antes disso, eram adotadas 
obras estrangeiras da disciplina, tal fato, contribuiu com o processo de construção 
da sociologia no país, que posteriormente começaria sua produção nacional:

Com efeito, entre os anos de 1931 e 1945 cerca de duas dezenas de livros 
didáticos de sociologia foram publicados no Brasil. Eram, pois livros in-
trodutórios, compêndios, tratados, dicionários, coletâneas de textos e pe-
riódicos destinados ao ensino secundário regular, aos cursos de magistério, 
faculdades e universidades. Trata-se de um conjunto significativo de obras, 
revelador do estabelecimento de um sistema de difusão do conhecimento 
sociológico (MEUCCI, 2000, p.7).
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O surgimento de tais manuais didáticos da disciplina está correlacionado 
com a consolidação da sociologia na educação básica. Antes disso, a perma-
nência do ensino de sociologia era intensamente conturbada e ao interesse do 
mercado de editoras em investir na produção de obras da área, o qual despertou 
interesse na fabricação de livros didáticos de todas as áreas, fortalecendo o mer-
cado de editoras do país. Esses fatos, possuem efeitos positivos, pois, contribuem 
para a estruturação da ciência e para o compartilhamento de saberes tão essen-
ciais à sociedade brasileira. 

O plano nacional do livro didático-PNLD

Ainda na década de 1930, segundo Gabrelon (2016), o Brasil teve consi-
deráveis investimentos em políticas públicas direcionadas para a produção e dis-
tribuição de materiais didáticos, possibilitando a criação do Ministério dos ne-
gócios da Educação e Saúde, que atualmente integra o Ministério da Educação 
(MEC). O Programa Nacional do Livro didático (PNLD) foi estabelecido por 
meio do decreto de número 9.099 de 18 de julho de 2017: 

Art. 1º O Programa Nacional do Livro e do Material Didático - PNLD, 
executado no âmbito do Ministério da Educação, será destinado a ava-
liar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros 
materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gra-
tuita, às escolas públicas de educação básica das redes federal, estaduais, 
municipais e distrital e às instituições comunitárias, confessionais ou filan-
trópicas sem fins lucrativos e conveniadas com o Poder Público. 

O Programa Nacional do Livro Didático é conduzido pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), essa política pública é res-
ponsável pela produção e distribuição de livros para a rede pública em todos os 
três níveis de governo (federal, estadual e municipal), além de instituições sem 
fins lucrativos articuladas à administração pública e que atendem aos critérios 
estabelecidos pelo MEC. 

Para que o livro didático passe a integrar o cotidiano de professores e 
alunos, ele passa por uma seleção que se dá através de algumas etapas, a co-
meçar pela avaliação rigorosa das obras, realizada por profissionais qualifica-
dos, selecionados através da avaliação dos currículos, estabelecidos critérios em 
edital público. Em seguida, os profissionais redigem resenhas sobre cada obra 
aprovada e as mesmas ficam disponíveis no Guia do PNLD. A leitura e análise 
desse documento é de extrema importância para os docentes para o bom êxito 
na escolha da obra. Cabe ressaltar que o corpo docente possui total autonomia 
no processo de escolha das obras.

Os livros didáticos devem ser analisados com rigor devido ao seu papel na 
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vida do estudante e da comunidade escolar, conforme citação abaixo:

Sua importância aumenta ainda mais em países como o Brasil, onde uma 
precaríssima situação educacional faz com que ele acabe determinando con-
teúdos e condicionando estratégias de ensino, marcando, pois, de forma deci-
siva, o que se ensina e como se ensina o que se ensina. (LAJOLO, 1996, p. 04). 

O livro didático no Brasil, é um determinador de conteúdos, indicando 
um currículo previamente definido. Essa ferramenta didática, é parte fundamen-
tal no cotidiano educacional de crianças, jovens, adultos e idosos no país. 

Os livros didáticos de sociologia e a importância para a construção do 
diálogo decolonial

Esperamos que o livro didático da disciplina de sociologia, conhecida por 
ser uma ciência humana que instiga e provoca a criticidade do aluno, possibilite 
um diálogo crucial com os leitores, sobretudo ao fazer abordagem da temática 
étnico racial, o conteúdo do livro deve ir além da visão eurocêntrica e coloniza-
dora, apresentando ao aluno uma visão decolonial5 a respeito da negritude, con-
tribuindo para o resgate cultural e para uma educação antirracista e articulando 
saberes, seres, modos e lógicas de viver dentro de um projeto múltiplo, como 
destacado por Lira: 

Tendo por base as orientações legais que possuem como princípio o res-
peito à diferença cultural dos povos do território brasileiro, principalmen-
te sobre Etnia e Raça, é fundamental que os livros didáticos em questão 
problematizem os sentidos atribuídos à Negra e à Indígena na sociedade. 
Por isso, a necessidade dos livros didáticos, enquanto textos curriculares 
indenitários, dialogarem com a Educação das Relações Étnico-Raciais 
(LIRA, 2018, p. 3). 

É necessário que a história oficial esteja sendo contada pelos livros de 
sociologia de maneira clara, onde temos mulheres negras sendo protagonistas, 
o livro, juntamente com o educador, deve provocar o educando a exercer o seu 
pensamento crítico, não apenas oferecer um conjunto de informações prontas 
para serem digeridas. 

É inegável a importância das disciplinas de sociologia e história para 
descolonizar a educação, que por muito tempo foi privilégio de poucos. A popu-
lação negra foi por mais de três séculos escravizada, marginalizada, sem dinhei-
ro, sem prestígio e sem quaisquer políticas públicas. Todo esse cenário contribui 

5 Na perspectiva de Catherine Walsh (2012, p.69): la decolonialidad no tendrá mayor im-
pacto sin el proyecto y esfuerzo de interculturalizar, de articular seres, saberes, modos y ló-
gicas de vivir dentro de un proyecto variado, múltiple y multiplicador, que apuntala hacia 
la posibilidad de no solo co--existir sino de con-vivir (de vivir “con”) en un nuevo orden y 
lógica que parten de la complementariedad de las parcialidades sociales.
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na perpetuação do legado de servidão da população negra, logo, todos esses 
estigmas refletem no contexto educativo da sociedade atual. 

Urge a necessidade de pensar em um currículo não eurocêntrico e deco-
lonial no cotidiano educacional, visto que, a escola é uma instituição social, que 
tem por finalidade o compartilhamento de saberes, e tais saberes devem garantir 
que a história oficial da população negra seja contada sem estereótipos, com 
intuito de quebrar a perpetuação da lógica eurocêntrica no currículo escolar e 
garantir uma educação antirracista, que se faz possível quando aliamos com a lei 
10.639/2003, um dos mais importantes mecanismos para a construção de uma 
educação antirracista.

A conquista histórica da lei 10.639/2003

A Lei 10.639, sancionada em 09 de janeiro de 2003 durante o governo 
de Luís Inácio Lula da Silva, é uma ação afirmativa que altera a Lei 9.394/96, 
objetivando promover o enfrentamento às persistentes desigualdades raciais que 
assolam o país:

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais 
e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura 
Afro-Brasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá 
o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, 
a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 
Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras (BRASIL, 2003).

A obrigatoriedade da abordagem de conteúdos da cultura africana e afro-
-brasileira na educação básica é pautada a partir da lei 10.639/2003, essa políti-
ca educacional é produto de lutas históricas do movimento negro no Brasil para 
que fosse inserido e abordado “a contribuição histórica, política, e cultural dos 
africanos e afrodescendentes na construção e desenvolvimento do País” (SILVA, 
2021). A lei surge na tentativa de combater o racismo e alcançar a transformação 
social, levando em consideração a educação como caminho central.

A população negra sempre esteve em condições desfavoráveis em todos 
os âmbitos, principalmente no educacional, uma vez que após o período de es-
cravidão, eles foram abandonados sem auxílio nenhum de políticas públicas que 
colaborassem para transformar a realidade vivida e ter o mínimo de igualdade. 
A exclusão da população negra do ambiente escolar implica sobretudo na per-
petuação do legado de inferioridade e subalternidade das gerações anteriores. 



EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INCLUSÃO: 
VALOrIzAÇÃO DO ALUNO E TrAbALhO pEDAGóGICO

285

Em 1990, na ocasião da Marcha de Zumbi dos Palmares contra o racis-
mo, pela cidadania e a vida, as organizações do movimento negro dirigiram ao 
chefe do executivo uma redação do programa de superação do Racismo e da 
Desigualdade Racial, a qual pontuava o seguinte: 

• Implementação da Convenção Sobre Eliminação da Discriminação Racial 
no Ensino. 
• Monitoramento dos livros didáticos, manuais escolares e programas edu-
cativos controlados pela União. 
• Desenvolvimento de programas permanentes de treinamento de professo-
res e educadores que os habilite a tratar adequadamente com a diversidade 
racial, identificar as práticas discriminatórias presentes na escola e o impac-
to destas na evasão e repetência das crianças negras (EXECUTIVA, 1996).

As várias lutas do movimento negro tiveram resultados positivos, algumas 
das pautas propostas deles foram atendidas pelo Estado, entre elas, a “(...) revi-
são de livros didáticos ou mesmo a eliminação de vários livros didáticos em que 
os negros apareciam de forma estereotipada, ou seja, eram representados como 
subservientes, racialmente inferiores (...)” (SANTOS, 2015, p. 25).

Passados vinte anos da implementação da lei 10.639/2003, pode-se asse-
gurar que a mesma constitui um avanço qualitativo, do ponto de vista legislativo, 
ainda que saibamos dos insistentes entraves pedagógicos e políticos da mesma. 
Contudo, ela representa a revisão e reparação de um pensamento eurocêntrico 
hegemônico que se instalou no país, concomitantemente, possibilita a atualiza-
ção histórica em um esforço político conjunto de diferentes setores da sociedade 
envolvidos na luta antirracista.

Considerações finais

A morosidade na criação de políticas públicas voltadas à educação antirra-
cista é reflexo de todo esse percurso histórico de exclusão, de silenciamentos e de 
marginalização da cultura africana e afro-brasileira que compõe a História do Brasil.

Oliveira (2015) defende a importância de um currículo voltado para o 
contexto histórico, social e cultural dos educandos. Para a autora, um currículo 
elitizado e desenvolvido para os brancos, não fará sentido, nem comtemplará as 
necessidades de um alunado negro. Portanto, quando incluímos a história dos 
povos africanos e afro-brasileiros, a cultura e suas origens dentro do contexto 
educacional, caminhamos para a construção de uma educação atenta na diver-
sidade cultural do país, e mais inclusiva. 

A luta antirracista constitui um tema que está nas pautas dos movimen-
tos sociais na contemporaneidade como formas de produzir conhecimentos, 
construir e dar visibilidade as práticas de lutas e resistências. De outro lado, a 
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temática também compõe os discursos de grupos ultraconservadores políticos e 
civis que se posicionam abertamente e cinicamente contra a garantia de direitos 
constitucionais de parcela majoritária da sociedade, a população negra.

No campo educacional faz-se necessário problematizar a visão preconcei-
tuosa difundida sobre o continente africano e os afro-descendentes. As representa-
ções midiáticas por muito tempo apresentaram um continente associado à pobre-
za e sofrimento, contribuindo para que essa visão seja perpetuada pelos alunos. É 
imperioso que o aluno conheça sua origem e a infinidade de riquezas culturais de 
todos os continentes, a fim de reforçar a diversidade como um aspecto positivo:

Compreender as origens do povo negro auxilia na construção da identi-
dade brasileira, considerando então os complexos processos de constru-
ção da identidade étnico-racial no Brasil. Conhecer essa e outras histórias, 
contribui para a formação de uma educação menos excludente, e para uma 
escola brasileira que contemple a diversidade de composição da sociedade 
de nosso país. (OLIVEIRA, 2015, p. 29).

A obrigatoriedade da Lei, é na teoria uma grande conquista, todavia, 
a mesma sozinha não assegura uma educação pautada nas relações Étnico 
Raciais. A luta por essa educação ainda continua, como exemplo, pode-se citar o 
retrocesso com a reforma do novo ensino médio que dispensa a obrigatoriedade 
do ensino de sociologia no currículo da educação básica, com isso, as ciências 
humanas, o pensamento crítico e reflexivo é prejudicado. Não é excessivo afir-
mar que, os dados sobre desigualdade social no país apontam para a urgência de 
um grande pacto social para superação dessa mazela. 

No campo educacional, a aplicação da lei 10.639/2003 ainda se faz neces-
sária, para tanto é preciso investir na formação inicial e continuada, bem como, 
aproximar as escolas e universidades da realidade social brasileira. Outrossim, é 
incontestável que a crise mundial vivenciada pela pandemia do COVID19, des-
de 2020, ampliou os efeitos das violações sociais e aprofundou as desigualdades 
já existentes. E, a educação constitui um instrumento de transformação em bus-
ca de romper o círculo vicioso da desigualdade racial e social que assola o país.

Por fim, ressaltamos que a disciplina de sociologia tem um papel funda-
mental ao levar a discussão da história e conhecimento da cultura afro- brasileira 
para sala de aula. Falar sobre esses temas faz com que a educação básica seja 
uma ferramenta de mudança social e resistência, principalmente após o período 
em que vivemos de 2019 a 2022 pelo Brasil. Onde, uma representação política 
do Estado radical, de extrema direita, deixou de lado toda a compreensão sobre 
as minorias do país. O desrespeito a cultura afro- brasileira é um desrespeito 
a construção histórica da nação e é por isso que devemos lutar por meio do 
conhecimento e da educação, fazendo com que os jovens e adultos possam ser 
cidadãos com autonomia e criticidade. 
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A MULHER NEGRA COMO PROTAGONISTA NO 
ROMANCE EU, TITUBA, BRUXA NEGRA DE SALÉM, 

DE MARYSE CONDÉ

Jobson Jorge da Silva1

Lindomar José da Silva2

1. Introdução 

O presente estudo objetiva apresentar a literatura como porta para uma 
educação renovadora e abrangente no contexto social. Nesse sentido, este tra-
balho toma iniciativa a partir da análise literária da obra Eu, Tituba Bruxa, Negra 
de Salém, da autora Maryse Condé, para uma discussão importante sobre pro-
tagonismo e a representação negra. O romance mostra a luta e a resistência das 
mulheres negras numa sociedade que se estruturou em sistemas de opressão, no 
qual, tais mulheres, ao longo da história, foram silenciadas, exploradas e negli-
genciadas socialmente, enfrentando problemas semelhantes até os dias atuais. 

De forma emocionante, o livro conta a história de Tituba, uma das vítimas 
do período da caça às bruxas de Salém, cujo nome a sociedade apagou dos relatos 
dessa era, mantendo as agressões cometidas contra Tituba silenciadas ao decorrer 
dos séculos, e que agora, enfim ganha notoriedade. Sua vida é contada desde o nas-
cimento, provindo de uma violência, e é dividida em dois momentos cruciais da sua 
existência: o período antes de sua acusação como bruxa, e o período depois dela. 

A partir dessa narração, conhecemos elementos da cultura africana que fo-
ram condenados por uma maioria racista que recriminou e castigou costumes e tra-
dições de um povo inocente, motivada por, unicamente, ideologias preconceituosas. 

1 Doutorando em Ensino pela Rede Nordeste de Ensino pela Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (RENOEN/UFRPE). Mestre em Educação pela Universidade de Pernam-
buco (PPGE/UPE). Especialista em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura pela Uni-
versidade Federal de Lavras (UFLA). Licenciado em Letras Língua Portuguesa e Língua 
Inglesa pela Universidade de Pernambuco e Licenciado em Pedagogia pelo Centro Univer-
sitário Venda Nova do Imigrante (UNIFAVENI). Professor concursado da rede estadual 
de Pernambuco na área de Língua Portuguesa. jobson.jorge@upe.br.

2 Bacharel em Administração (Estácio), Formação Pedagógica em Matemática (UNI-
VASF), Especialização em Ensino de Matemática (UNIVASF), Especialização Ensino 
de Matemática e Ciências (UFPE) Situação: Andamento, Especialização em Gestão da 
Educação a Distância (IFRO) Situação: Em Andamento, Graduação em Licenciatura em 
Matemática (IFPE) Situação: Em Andamento. lindomaldeia@gmail.com.
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A escrita do livro é um marco para o restabelecimento da cultura negra, dando voz 
a um grupo social que foi silenciado por mais de três séculos e continua sendo apa-
gado da história; com sua propagação, cumpre um propósito de memorar um ícone 
da luta pela igualdade e independência da negritude feminina.

Nesse sentido, entendemos que, a educação, é a alternativa mais eficaz 
para a reestruturação da sociedade com condições mais igualitárias e respeito-
sas, pois como afirma Chimamanda Ngozi Adichie (2017), “quando há igualda-
de não existe ressentimento”. Com tal declaração, a pertinência desta temática 
provém da significância para enaltecimento do protagonismo feminino, utilizan-
do a discussão desse tópico como forma de resistência histórica à frente de um 
sistema patriarcal e racista que usa da violência para condenar mulheres negras 
a uma condição de marginalização social. 

Para que esta análise seja alegada em contexto fundamentado e especializado, 
os subsídios teóricos do trabalho são embasados, primordialmente, em Bell Hooks 
(2020) e seus estudos sobre a educação como prática da liberdade, ressaltando a im-
portância de valorizar o trabalho literário negro nas escolas para a construção de um 
ensino representativo e construtivo; assim como também suas reflexões acerca do 
feminismo negro que vem se formando e ganhando notoriedade a cada transcurso. 

Inserimos, aqui, a leitura de alguns de seus livros como Teoria Feminista: Da 
margem ao centro (2020), O feminismo é para todo mundo (2000) e E eu não sou uma mu-
lher? (2019) para os aspectos feministas, e Ensinando a transgredir: A educação como prá-
tica da liberdade (1994) e Ensinando pensamento crítico (2009) para as reflexões educa-
cionais necessárias nesse campo de ensino. Para adiante de tais discursos, utilizamos 
ainda as concepções de feminismo e protagonismo negro de Djamila Ribeiro (2019) 
e outros grandes nomes de mulheres teorico-feministas que se dispuseram a estudar 
o movimento negro, e principalmente sua colisão com os pensamentos feministas.

Através desse estudo, a pesquisa aqui realizada tem ainda como principal 
característica, o olhar direcionado para o campo da educação. Ela desenrola-se 
com o destrinchamento dos aspectos sociais da luta afrodescendente feminina que 
compõem o livro de Condé, para refletir as implicações que o conhecimento dessa 
obra pode exercer no desenvolvimento do pensamento crítico juvenil e estimular a 
consciência crítica de jovens e adolescentes, papel fundamental do ensino. 

De acordo com Menegolla Sant’Anna (2014), que discute sobre essa re-
flexão e nos concebe a visão de um planejamento educacional “que não limite, 
mas que liberte, que conscientize e comprometa o homem diante do seu mun-
do”, devemos preparar uma educação enriquecedora sobre o mundo e suas faces 
desiguais, mantendo sempre a intenção de mudar o presente e o futuro com o 
conhecimento do passado. Isso apenas será possível se permitirmos ouvir e di-
fundirmos as vozes silenciadas ao longo da humanidade.
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2. Fundamentação teórica

2.1 Maryse Condé e a literatura de autoria feminina e negra 

Os elementos principais da formação literária, durante muito tempo, to-
maram por base critérios de firmamento não exclusivos à qualidade, mas à in-
fluências sobre uma elite dominante do período, podendo ser este qualquer um 
em específico. Sendo assim, os estudos principais da atualidade tendem buscar 
um campo mais amplo, incluindo referências para além do padrão, procurando 
incluir uma variedade de materiais produzidos também por uma minoria excluí-
da. Por essa razão, quando informamos a necessidade de promover uma litera-
tura de autoria feminina e negra, estamos destacando um momento de ruptura 
com o conservadorismo imposto nas construções sociais dentro da área.

Trabalhar a vida e obra de Maryse Condé mostra uma correspondên-
cia direta ao objetivo apresentado anteriormente. Isto porque a autora de Eu, 
Tituba, Bruxa negra de Salém é uma imagem representativa de grande importância 
quando tratamos do campo de uma literatura de resistência. 

Nascida em 11 de Fevereiro de 1937, na cidade de Pointe-à-Pitre, em 
Guadalupe, Maryse Condé (inicialmente, Boucolon) é uma escritora negra que 
ganhou reconhecimento pela sua abordagem de temáticas pouco exteriorizadas 
na literatura. Sua história começou a expandir-se entre o meio francês, tendo em 
vista sua relação com o país. Aos 16 anos, em busca de uma educação melhor, 
Condé entra na Escola de Ensino Médio de Paris, e lá se depara pela primeira 
vez com a história do seu povo, dos escravizados e da comunidade negra. A 
partir de então seu interesse se volta para a literatura das antilhas, e aos 20 anos 
redige seus primeiros escritos, tendo como inspiração a obra de Aimé Césaire, 
Discurso sobre o colonialismo (1950).

Desde já é possível perceber a relevância de uma educação que tome por 
princípio a alusão a todos os povos e todas as histórias. Maryse Condé é esti-
mulada, a partir de sua experiência, a criar conteúdos que revitalizam narrativas 
apagadas pela sociedade separatista. Um questionamento importante levantado 
pela Professora Giovanna Xavier nos garante uma condução interessante para 
compreender a significância da representatividade realizada por Maryse Condé. 
Em uma fala de seu artigo “Feminismo: direitos autorais de uma prática linda e 
preta”, Xavier propõe a seguinte reflexão:

“Nesse diálogo, que também se refere ao protagonismo, capacidade de 
escuta e lugar de fala, façamos-nos as perguntas: Que histórias não são 
contadas? [...] De quem é a voz que foi reprimida para que a história única 
do feminismo virasse verdade?” (XAVIER, 2017)

A proposta deste pensamento é que consideremos as condições que levaram 
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ao esquecimento das vozes negras femininas em diversos campos artísticos ou 
educacionais no geral e, consequentemente, entender a intenção de Maryse Condé 
ao escrever obras como Ségou (1985), um romance histórico que narra uma guerra 
por território ocorrida na África no fim do século XVIII, e En attendant le bonheur 
(1997), que conta a história de uma jovem guadalupense em busca de encontrar 
sua identidade em uma sociedade que ignora as raízes africanas.

O desejo de Maryse Condé de passar adiante seus conhecimentos cultu-
rais se estenderam além da literatura e fizeram uma marca educacional com o 
seu período de magistério na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. A 
sua luta em estabelecer uma visibilidade à comunidade negra recebeu resultados 
com o recebimento do The New Academy Prize in Literature, na premiação 
alternativa do Nobel Prize de 2018, suspenso neste ano.

Os atos referidos a essa conquista demonstram não apenas a construção 
de uma propriedade positiva dos trabalhos de Maryse Condé, mas também as 
implicações à importância da autoria feminina negra na narrativa da história. 
Conceição Evaristo (2020) destaca esse ponto ao comparar a história de Tituba 
contada por Arthur Miller, um homem branco, em As bruxas de Salém, e a escrita 
de Condé em Eu, Tituba, Bruxa negra de Salém. Segundo a autora, a própria esco-
lha dos protagonistas diferenciada pelos dois escritores, demonstra que a prio-
rização de reconhecer certas comunidades e de representá-las com veracidade 
parte mais efetivamente de pessoas com propriedade de fala, do que aquelas que 
não possuem envolvimento direto na construção de tal identidade.

Nesse contexto, a obra de Maryse Condé determina um novo modelo de lite-
ratura, em que emerge a imagem da mulher negra e se firma com um lugar de fala 
para narrar a história de uma personagem com condições culturais semelhantes a 
sua vivência. Considera-se aqui todos os descasos e má informações na representa-
ção de personagens negras, de modo que a priorização e a construção de uma autora 
como Maryse Condé para a criação de obras representativas são indispensáveis para 
a realidade igualitária que desejamos construir atualmente no campo literário.

A escrita feminina e negra na obra Eu, Tituba, Bruxa negra de Salém, é vista 
inegavelmente como uma oportunidade para a expansão e o reconhecimento de 
autoras racializadas falando e contando suas existências a partir da literatura 
e de personagens protagonistas. É assim que se rompe o padrão elitista e con-
servadorista comentado anteriormente; reforçando uma figura representativa e 
revelando lados da história nunca apresentados pela maioria branca. Nesse que-
sito, torna-se primordial, como afirma Djamila Ribeiro (2020) “pensar a partir 
de novas premissas é necessário para se desestabilizar verdades”, e assim, abrir 
espaços para uma literatura igualitária, renovadora e resistente. Contribuímos 
com esse firmamento ao acompanharmos escritoras como Maryse Condé.
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2.2 Letramento literário e a literatura de minorias sociais    

Para promover o letramento literário em sala de aula, escolhemos o pre-
sente texto por várias questões a ele relacionadas, assim como os recursos pro-
postos pela estética da recepção, que permitem ao/à leitor/a dialogar com o tex-
to a partir de seu conhecimento prévio, acionando a memória, e possibilitando 
o acesso ao imaginário e à intuição. Trataremos também da real e significativa 
importância que tem a escola, por ser ela o principal ambiente e, talvez, o único 
em que os/as alunos/as têm contato com a literatura em toda sua vida. 

Tudo isso porque a sociedade letrada literariamente e com pensamento 
crítico assentado que tanto almejamos só se tornará real quando houver um 
reconhecimento por parte do/a professor/a de que é ele/ela, com o texto e o/a 
educando/a, que ao seu alcance e sob o seu domínio, poderá tornar essa possi-
bilidade e/ou desejo em algo permissível.

Não é segredo o fato de que as aulas de literatura se tornaram uma prática 
constante de decodificação e análises rasas de obras literárias. Não diferente dis-
so está o ensino da “rotulação por periodização”, ou seja, as obras são apresen-
tadas aos/às alunos/as tão somente com o intuito de identificarem as caracte-
rísticas formais e o período estético ao qual estão vinculadas. Estamos diante de 
uma visão errônea do que de fato é ou deve ser o ensino de literatura na escola.

Este ensino mecanizado, que restringe a arte literária a períodos históricos ou 
padrões estéticos pré-estabelecidos, vem aos poucos sendo reavaliado graças às pro-
postas metodológicas apresentadas pelos/as teóricos/as que debatem e propagam 
a promoção do letramento literário como uma maneira eficaz e reflexiva de ensinar 
literatura. Isso porque “há uma necessidade de se ir além da simples leitura do texto 
literário quando se deseja promover o letramento literário” (COSSON, 2006, p. 26).

Este ensino retrógrado, pautado somente na mera leitura e na classificação 
temporal das obras não está dentro dos padrões de quem visa à formação de leito-
res/as ativos/as, sobretudo críticos/as, porque para atingir uma experiência pro-
ficiente nesse contato com o texto literário é necessário ir além da simples leitura.

A proposta do letramento literário consiste na formação de um/a leitor/a 
que ultrapasse o plano da decodificação dos textos, tendo em vista um/a leitor/a 
autônomo/a e operante que, quando de posse das obras e no instante mesmo da 
leitura, assume diversos posicionamentos. Segundo Cosson:

Ser leitor[a] de literatura na escola é mais do que fruir um livro de ficção ou 
se deliciar com as palavras exatas da poesia. É também posicionar-se diante 
da obra literária, identificando e questionando protocolos de leitura, afir-
mando ou retificando valores culturais, elaborando e expandindo sentidos. 
Esse aprendizado crítico da leitura literária, que não se faz sem o encontro 
pessoal com o texto enquanto princípio de toda experiência estética, é o que 
temos denominado aqui de letramento literário. (COSSON, 2006, p. 120)
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Esse processo de letramento literário que só é efetivado quando o/a lei-
tor/a realiza algumas inferências de várias ordens no próprio texto, é o que 
nos interessa. E para que a experiência estética flua, o/a aluno/a deve realizar 
questionamentos, explorar os sentidos silenciados e até ser capaz de identificar 
outros aspectos no instante mesmo da leitura, porque o/a leitor/a nesse proces-
so é ativo/a, operante, autônomo/a e produtor/a de significados, tornando-se 
crítico/a, e não meramente mais um/a leitor/a de literatura.

Estamos diante de uma realidade alcançável, porque a prática do letra-
mento literário, em sala de aula, além de formar leitores/as críticos/as, gera um 
olhar valorativo para as aulas de literatura que são sempre banalizadas pelos/as 
alunos/as e taxadas como árduas e exaustivas. Uma vez tendo adotado o ensino 
de literatura com vistas ao letramento literário, essa situação pode ser convertida 
em momentos de deleite e fruição, beneficiando ambas as partes: educando/a e 
professor/a. Mas, para que o letramento literário encontre guarida no ambiente 
escolar, é necessário que a escola compreenda que tem o papel de promovê-lo.

2.3 Romance Eu, Tituba, bruxa negra de Salém: uma proposta didática para o 
Ensino Médio

Narrado em primeira pessoa, pela própria Tituba, a obra conta a história 
de uma das primeiras condenadas ao ataque às bruxas ocorridas em Salém. 
Através do romance, conhecemos a vida de Tituba desde o seu nascimento, pro-
veniente do estupro da sua mãe durante o perscurso da África até a América, 
até o momento de sua morte. Essa agressão ocorrida já no início do livro, nos 
relembra um pouco da história do povo negro e daqueles que foram retirados de 
sua terra, escravizados em um lugar estrangeiro, e mortos por buscarem direitos.

O protagonismo que Tituba exerce em seu livro é muito além da contação 
de uma narrativa, é a reivindicação de uma identidade e um percurso pela cul-
tura negra que durante séculos foi deixada apagada e considerada negativa. É a 
partir do cotidiano da heroína que enxergamos parte das crenças e conhecimen-
tos de povos africanos, à exemplo, dos povos axantis (representado pela mãe de 
Tituba) e nagô (retratado através de Man Yaya).

Ao decorrer do livro, a protagonista encontra vários outros personagens 
que representam figuras e ideologias que afetaram a história negra. Entre elas 
encontra-se o ponto crucial da vida de Tituba, a condenação como bruxa, de-
vido a sua cultura “estrangeira” a comunidade branca e cristã da época. Este 
ato ocorreu pela inesperada traição das pessoas próximas a Tituba, as quais ela 
considerava amiga e tinha o desejo de cuidar.

Com o martírio de sua vida, a protagonista enfrenta diversas situações que 
escancaram o racismo, a incompreensão com costumes diferentes, e o desprezo 
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da sociedade para com a comunidade negra. A história, dividida em dois atos, 
o pré e o pós momento da condenação, relata os acontecimentos, desde o assas-
sinato da mãe de Tituba, até a morte da personagem da luta anti-racista, com 
engenho e articulação propricia para expor como esses aspectos, principalmente 
o preconceito direcionado as mulheres negras, são postos na sociedade de forma 
mascarada; costumeiramente instrisecos a discursos de igualdade, objetivando 
ludibriar os principios discriminatórios. 

A contribuição desse romance para a formação e o deferimento social 
composto na educação é, em demasia, influente para a construção de uma meto-
dologia que visa o ensino para além das fronteiras tradicionais de conhecimento. 
Esta afirmação tem como essência uma das competências gerais da educação 
básica que aplica o desenvolvimento da valorização e utilização dos:

[...] conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, 
social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, demo-
crática e inclusiva (DCN¹).

Isto significa afirmar que o ensino, em seu princípio elementar de funda-
mentação, deve ser construído através de perspectivas existentes na sociedade. 
Como tal, os contextos políticos, sociais e culturais presentes em uma comu-
nidade precisam estar inclusos na formação educacional para a promoção de 
uma coletividade igualitária, que possibilita a coexistência da diversidade e da 
pluralidade identitária. Desse modo, de acordo com Cavalleiro, 

Ao localizarmos o conceito e o processo da educação no contexto das cole-
tividades e pessoas negras e da relação dessas com os espaços sociais, torna-
-se imperativo o debate da educação a serviço da diversidade, tendo como 
grande desafio a afirmação e a revitalização da auto-imagem do povo negro. 
(CAVALLEIRO, 2006, p.13).

Sendo assim, o romance Eu, Tituba, bruxa negra de Salém, tem papel funda-
mental na propagação da afirmação e da revitalização da autoimagem do povo 
negro, por meio da protagonista Tituba, que dá voz a memória do povo africano, e 
denuncia o processo de escravização e de perseguição de grupos marginalizados. 
É possível, desta forma, que o jovem leitor vivencie outras realidades e possa, a 
partir disso, construir sua identidade, conceitos e valores, além de formar-se como 
cidadão crítico, contribuindo para a formação de uma sociedade antirracista.

Nessa perspectiva, visando promover um plano de intervenção que propi-
cie, através da educação, o combate às desigualdades sociais e raciais, apresenta-
remos a seguir um plano de aula que deverá ser aplicado no pós-leitura da obra, 
com base na competência 2 (BRASIL, 2018, p. 484), presente na BNCC (Base 
comum curricular) e na habilidade (EM13LGG203):   
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COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2: Compreender os processos identitários, 
conflitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, 
respeitar as diversidades, a pluralidade de ideias e posições e atuar socialmente 
com base em princípios e valores assentados na democracia, na igualdade 
e nos Direitos Humanos, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de 
conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza. 
(EM13LGG203) Analisar os diálogos e conflitos entre diversidades e os pro-
cessos de disputa por legitimidade nas práticas de linguagem e suas produções 
(artísticas, corporais e verbais), presentes na cultura local e em outras culturas. 
(BRASIL, 2018, p. 484)

Assim, de acordo com Gregolin (1995):

As estruturas narrativas convertem-se em discurso quando assumidas pelo 
sujeito da enunciação: ele faz uma série de “escolhas”, de pessoa, de espa-
ço, de tempo e de figuras, contando a história a partir de um determinado 
“ponto de vista”. (GREGOLIN, Maria. 1995 p.16).

Portanto, ao usar do discurso em primeira pessoa para narrar sua história, 
Tituba (2020), sustenta “os vários TEXTOS (concretos) que circulam em uma 
sociedade.” (GREGOLIN, 1995, pg. 17) E nós ao realizarmos a análise do discur-
so, estaremos “diante da questão de como ele se relaciona com a situação que o 
criou” (GREGOLIN, 1995, pg. 17). Tal análise, ainda de acordo com Gregolin 
(1995 p. 17), “vai procurar colocar em relação o campo da língua (suscetível de 
ser estudada pela linguística) e o campo da sociedade (apreendida pela história 
e pela ideologia).” Estando o termo ideologia, relacionado às ideias e a represen-
tação de grupos dominantes de uma sociedade. Todavia, não existe apenas uma 
classe social e suas ideologias vivem em constante confronto, pois cada grupo 
social acredita numa ideologia, tornando assim os processos discursivos “fonte 
da produção dos sentidos”.

Diante de tais afirmações, pensando na construção do conhecimento, na 
produção de saberes sociais em sua pluralidade e diversidade e, sabendo que a 
experiência literária possibilita a ampliação de horizontes, a reflexão e o desen-
volvimento da sensibilidade. Esse contato é efetivado na escola com o ensino 
da literatura e das outras artes, concretizando o direito do/a aluno/a, conforme 
prescreve a LDB (9.394/96), em seu Art. 35, inciso III, a fim de que haja o 
“aprimoramento do[a] educando[a] como pessoa humana, incluindo a forma-
ção ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento críti-
co” (BRASIL, 1996). Quando esse direito não é efetivado na escola, implica na 
formação humana/humanizadora do/a aluno/a.

Entender as carências da educação básica no sentido leitura e interação 
para construir um diálogo entre o ensino básico e a literatura prevista pelas 
LDBEN – Lei de diretrizes e Bases da educação nacional – bem como, com-
preender processos de transformação e incentivo à leitura na real composição de 
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ensino escola, leitura, interação e letramento literário são nosso enfoque. 
É nessa perspectiva que apresentamos a seguir uma proposta didática para 

o 3º ano do Ensino Médio, na perspectiva do letramento literário e da inclusão 
das discussões étnico-raciais a partir da obra Eu, Tituba Bruxa, Negra de Salém, da 
autora Maryse Condé:

Projeto didático:

Letramento literário e autoria feminina e Negra

PASSOS ATIVIDADE DESENVOLVIDA

1º

A primeira atividade a ser desenvolvida é a apresentação de informações 
relevantes sobre a ausência de literatura de minorias étnicas e sexuais nos 
currículos, nas bibliotecas e na formação educacional básica dos estudantes 
secundaristas. Na sequência será desenvolvida uma roda de debate sobre o 
assunto e todos poderão colaborar.

2º

Na segunda etapa da proposta será apresentada a obra e será sugerido que todos 
façam a leitura integral do romance para que em sala possam discutir as questões 
mais relevantes quanto à leitura, a estrutura do texto, a organização da narrativa 
e a proposição temática sobre gênero e raça que permeia toda a narrativa.

3º

Aqui será proposto um momento de produção de canais de comunicação 
para o debate. Essa atividade poderá ser organizada e desenvolvida a partir 
de canais virtuais de comunicação. Além disso, os estudantes precisam com-
preender a relevância de trazer a discussão sobre a obra literária para as redes 
sociais e compartilhar os conhecimentos adquiridos com outros leitores. 
Além disso, os estudantes participarão de um mural, no Google Classroom, de 
comentários sobre a obra.

4º

Nesta etapa os alunos deverão analisar as pessoas do discurso, presentes na 
obra literária, objetivando identificar e compreender o modo como os prono-
mes possessivos se manifestam e os efeitos de sentido que produzem no texto, 
levando em consideração a presença das pessoas do discurso e sua importân-
cia na representatividade dos povos marginalizados no romance Eu, Tituba, 
bruxa negra de Salém.

5º

Aqui, os estudantes deverão produzir folhetins que colaborem com a am-
pliação dos leitores do texto. Nos folhetins será possível produzir resumos e 
ilustrações sobre a obra lida, bem como, mensagens de apoio às mulheres e 
contra o racismo estrutural.

6º
Por fim, após o debate em sala, a participação colaborativa em plataformas 
virtuais e a produção dos folhetins, os estudantes deverão avaliar a aborda-
gem dada à sugestão de leitura da semana e a pesquisa pela próxima obra.

Fonte: próprios autores

3. Considerações finais

É através da personagem Tituba, que o objetivo desta pesquisa se consa-
gra, visando a ideia de apresentar a relevância do protagonismo de mulheres 
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negras na literatura, bem como valorizar seu papel dentro da sociedade e esti-
mular sua representatividade através de perspectivas para o ensino, levando em 
consideração a formação crítica de leitores. 

Esse propósito se estabelece já na escolha do livro, que além de possuir 
um conteúdo significativo em sua história, é de autoria de uma mulher negra, 
merecedora de atenção e reconhecimento. 

De acordo com estes aspectos, esta análise pretendeu, como prioridade, 
expor a literatura como um movimento de progressividade e resgate histórico, 
investigando as passagens do livro de Maryse Condé como utensílio educacional 
sobre a cultura afrodescendente. 

É importante aqui destacar como a protagonização de uma mulher ne-
gra no romance se posiciona como o foco central desta pesquisa, tendo em 
vista a problemática da ausência de tais públicos na posição de heroínas, não 
apenas na ficção, mas em todas as indústrias artísticas. Quando ofertamos a 
oportunidade de recognição de materiais como esse, e ainda o adaptamos para 
aplicação em sala de aula, estamos permitindo que a história seja ressignifica-
da com a percepção de conjuntos muitas vezes ignorados nas comunidades ao 
redor do mundo. 
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A IMPORTÂNCIA DAS OBRAS LITERÁRIAS NA 
FORMAÇÃO DO SUJEITO COMO PROTAGONISTA 

PARA ALÉM DA ESCOLA 

Tereza Cristina Cardoso Alves1

Gabriela Manduca Ferreira2

1. Introdução

Já há algum tempo os vestibulares tradicionais vem dando espaço ao 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), repercutindo nos níveis de profi-
ciência e estabelecendo mudanças curriculares, especialmente no Ensino Médio. 
Diferentemente de vestibulares tradicionais (que particularizam autores e obras 
a serem exploradas para verificação de aprendizagem), o ENEM possui uma 
perspectiva generalista, sem uma indicação prévia de leitura, o que repercute 
no ensino de literatura no Ensino Médio e exige a criação de estratégias para a 
formação de leitores. Além disso, desenvolver no aluno o hábito da leitura por 
prazer e pela busca do conhecimento, contribui para a formação do senso crítico 
tornando o estudante um agente transformador da realidade.

Tendo em vista que o ENEM não exige e tampouco indica leituras ou 
autores que deveriam ser esmiuçados pelos educandos, este estudo propõe uma 
prática de ensino de literatura empreendida por meio de um projeto que estimule 
à prática de leitura do estudante em compreender e interpretar a função social 
da literatura, a fim de construir o debate e desenvolver o interesse pela literatura. 

O modo como os textos literários são abordados na escola e a forma como 
a literatura é abordada nos livros didáticos muitas vezes só prestam a uma análi-
se gramatical, dificilmente incorporando os porquês e como dos textos literários, 
especialmente os autores brasileiros, fazendo com que a literatura seja somente o 
complemento da disciplina de Língua Portuguesa, trazendo-a como coadjuvante. 

Nesse sentido, os Círculos de leitura podem contribuir como estratégia pe-
dagógica para ressaltar o protagonismo do texto literário e a importância da leitura 

1 Licenciada   em Letras pela Faculdade JK-DF, Especialista em Literaturas de Língua Por-
tuguesa - Identidades, Territórios e Deslocamentos: Brasil, Moçambique e Portugal, pela 
UNIFESP. Graduada no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública no Instituto 
Federal de Rondônia-IFRO. Contato: proftereza.cardoso@gmail.com.

2 Mestra e Doutora em Literatura pela FFLCH/USP. Docente no Centro Universitário FMU. 
Orientadora de TCC na UAB/UNIFESP. Contato: professoragabrielaferreira@gmail.com.
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de obras literárias de autores brasileiros, colocando o aluno como protagonista do 
seu aprendizado e o professor na função mediadora. Para isso, propõem-se como 
obras: O cortiço (Aluísio de Azevedo) e Vidas Secas (Graciliano Ramos), com base 
em um roteiro de leitura para estudo do texto que objetiva levar os alunos a uma 
leitura crítica e reveladora para construção de novas interpretações e sentidos. 

Portanto, este artigo contribui ao refletir sobre práticas que forneçam ao 
estudante estratégias para interpretar o que lê, criar e fazer uso dos conhecimen-
tos adquiridos através da leitura. É indubitável que aprender a ler para com-
preender e familiarizar-se com todos os gêneros textuais é uma habilidade fun-
damental para toda a vida, dentro e fora da escola. Mais do que isso, o incentivo 
à leitura de obras literárias brasileiras se faz necessário, pois, através da literatura 
também se conta a história e trajetória de um País. 

2. Contextualização

Freire (2001), afirma que o ato da leitura é uma atividade prática, estabe-
lecida dentro de um contexto real e concreto, principal geradora do conhecimen-
to humano. Dentro desse aspecto, o ato de estudar é uma necessidade social, 
não somente individual, mesmo que seus agentes estejam conscientes ou não. 
A ação de estudar, no que tange à curiosidade do sujeito em conhecer o mundo, 
expressa-se na compreensão fazer parte desse mundo. Análises que o levam a 
perceber o seu eu social, histórico, construtor, transformador, que não apenas 
sabe, mas sabe que sabe. Ainda pelo escritor, a preocupação sobre o ato da leitu-
ra depende de outros elos, no processo educativo. Sem leitura, o indivíduo não 
consegue pesquisar, resumir, abranger a ideia principal do texto, analisar, criticar 
e consequentemente, posicionar-se.

Com certeza destacar as obras e autores brasileiros, exaltando nossa na-
ção, colocando em primeiro lugar nosso patrimônio literário, nos faz refletir 
sobre a riqueza que temos na literatura nacional como veículo de nacionalidade, 
como identidade e como base de contexto histórico. 

Enquanto no passado quem estudava era a classe elitizada e raramente 
um pobre tinha acesso ao conhecimento acadêmico, atualmente é muito satisfa-
tório observar o aumento na quantidade de indivíduos em busca de formação. 
No entanto, trata-se de um sistema educacional que opera em meio ao apelo ao 
individualismo, onde se perdem em suas identidades submersas em necessidades 
das camadas sociais desfavorecidas, e muitos precisam trabalhar precocemente, 
assumindo as rédeas de seus destinos de um “futuro não formado” e sofrendo 
em meio ao capitalismo que a todo instante impõe maior grau de instrução.

Nessa via de mão dupla, onde os menos favorecidos são excluídos, deixo 
sempre meu protesto aos meus alunos: não vamos fazer o que o sistema quer... 
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vamos estudar mais, ir mais longe, vamos colocar nosso nome em um certificado 
de Mestre e Doutor, pobre tem que parar de conhecer só a dor... Precisamos olhar 
para nós mesmos e para os nossos comuns, ajudar ao próximo também é crescer.

Relacionando aos conteúdos e textos ministrados na escola, não podemos 
afirmar que existe apenas uma verdade, levando em conta que cada indivíduo 
pode ter uma opinião sobre qualquer que seja o assunto e entendê-lo das mais di-
versas maneiras. Pois nas aulas deve ser abordado justamente isso, que a periferia 
é excluída com a finalidade de que o pobre, negro, homem, mulher, criança das co-
munidades periféricas não tenham mesmo acesso a um sistema que não quer ver 
o pobre no campo de destaque, formado, informado, conhecedor de seus direitos.

Daí a importância de fornecer ao aluno condições para que consiga in-
terpretar o que lê, criar e fazer uso dos conhecimentos adquiridos por meio da 
leitura. O professor exerce a função de agente formador/transformador onde 
podemos encontrar a mudança em um mundo onde só a educação poderá mu-
dar todas as coisas, o professor é o protagonista dessa mudança. É no professor 
que encontramos a preocupação de passar adiante bases morais e éticas, e mui-
tas vezes ele assume o papel de transmissor de valores, que são competência da 
família. Um dos maiores desafios do Educador é transformar alunos em pensa-
dores, com a capacidade de articular, argumentar e ser capaz de reclamar por 
seus direitos. Pois, o cidadão formado é informado e dá trabalho, conhecendo e 
fazendo uso de seus direitos e deveres em sociedade.

Cada um possui em si seu tempo, e muitos precisam somente de um desper-
tar, uns sozinhos e outros com incentivo. É no incentivo que entra o papel funda-
mental do professor, dando-lhes espaço, escutando suas indagações, direcionando 
e tentando despertar o que está adormecido. É na Educação que se encontram os 
ingredientes para o preparo da vida, e o professor é o Manual de Instrução.

Com certeza destacar as obras e autores brasileiros, exaltando nossa na-
ção, colocando em primeiro lugar nosso patrimônio literário, nos faz refletir so-
bre a riqueza que temos na Literatura Nacional como veículo de nacionalidade. 
Como identidade, como base de contexto histórico. 

3. Fundamentação teórico-metodológica

O indivíduo tem a capacidade de aprender e o ambiente em que vive é 
propício para o aprendizado natural. Com isso, cabe ao educador saber conciliar 
o aprendizado obtido de informalmente com o aprendizado que deve ser obtido 
em sala de aula sob a orientação de um curso formal. Porém, observa-se que em 
muitas escolas a leitura ainda se desenvolve sob a influência de diversos padrões 
tradicionais ou equívocos de leitura. 

De acordo com Diniz (2012):
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Quando o assunto é a leitura de obras literárias, o que se observa é um de-
sajuste entre teoria e prática, expectativas e resultados, ainda mais quando 
se trata da tomada de gosto por esse tipo de leitura, ou seja, da formação 
de um público leitor. Estão na base desse desequilíbrio certos silêncios, ou 
ausências de debates mais pragmáticos, sobre o que se espera realizar por 
meio da leitura literária e como chegar a uma leitura literária eficiente, isto 
é, aquela em que o sujeito lê, compreende o que lê, sente prazer6 durante o 
processo, aprende com ele, tem vontade de renovar tal experiência. Menos 
óbvia do que parece, a pergunta “por que queremos que os jovens leiam?” 
deveria ser o ponto de partida – ou, ao menos, um deles – em qualquer pes-
quisa que focasse a formação de leitores não só na escola como também 
na família. “Que espécie de relação queremos que essas crianças e esses 
adolescentes estabeleçam com a leitura de literatura?” é a pergunta que se 
segue. Mais do que uma provocação – aliás, à parte de uma provocação, 
essa é uma pergunta legítima, para a qual não existe uma só resposta –, 
trata-se de uma pergunta que, no mais das vezes, não é feita, numa atitude 
que encara a questão como autoexplicativa, o que não chega perto de ser 
justo, muito menos produtivo. E, ao desprezarmos a pergunta (e ignorar-
mos a resposta), acabamos por não saber por onde começar o processo 
de formação de leitores, simplesmente porque não pensamos bem – não 
pensamos precisamente, ou mesmo cientificamente – o que significa for-
mar leitores e qual o objetivo de formarmos leitores (DINIZ, 2012, p. 21).

Não podemos de maneira alguma ignorar a importância da leitura literá-
ria na formação do cidadão, dada a magnitude das informações contidas, dado 
o valor histórico e de como a literatura contribui às práticas do ser em sociedade.

Ao fazer a seleção das obras a serem trabalhadas, o professor pode esco-
lher ao pesquisar, o que seu público de alunos espera, na intenção de instigar o 
estudante, para que eles conheçam as várias realidades, além da significação das 
obras, coloca-se em prática o letramento literário, de acordo com Cosson (2009, 
p. 34) este trabalhará sempre com o atual, seja ele contemporâneo ou não. Essa 
atualidade que gera a facilidade de interesse de leitura dos alunos.

O foco principal é evidenciar a importância da literatura na vida escolar e 
para a vida em comunidade, que tem como principal ensejo despertar o interesse 
pela leitura partindo de adaptações de peças teatrais baseadas nos livros de  literatu-
ra, a forma lúdica de contar, os enfeites e a tonalidade de voz, as dramatizações, des-
sa forma eles anseiam pelo final da história, e sempre vão esperar pelo próximo dia, 
e próximo livro e vão assim despertando interesse pela leitura por meio da literatura. 

O que torna o projeto autossuficiente para garantir sua continuidade e esti-
mular os alunos a construírem seus próprios conhecimentos de forma interdiscipli-
nar em sua formação, combinando conteúdos teóricos com a prática de forma inter-
disciplinar nas mais diversas disciplinas, integrando escolas/família/comunidades.
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4. Apresentação e constituição do objeto de pesquisa: Desafio de ensino-
aprendizagem: mediação e compartilhamento de experiências de leitura 
literária

Este artigo tem como objeto uma proposta de intervenção prática que tem 
como público-alvo alunos do 3º ano do Ensino Médio, a ser desenvolvida com 
tempo de duração de 12 h/A por mês, 8 meses, com 3 aulas semanais, com aulas 
de 50 minutos. 

Como prática de letramento literário propomos Roda de Leitura, com a fi-
nalidade de explorar os temas dos livros, compartilhando ideias e promovendo de-
bates. Nessa prática o Professor Mediador/ incentivador trabalha para que os estu-
dantes e seus posicionamentos sejam o centro das atenções (Aluno protagonista):

Círculo semiestruturado: não possui propriamente um roteiro, mas sim 
orientações que servem para guiar as atividades do grupo de leitores. Essas 
orientações ficam sob a responsabilidade de um coordenador ou condutor 
que dá início à discussão, controla os turnos de fala, esclarece dúvidas e 
anima o debate, evitando que as contribuições se desviem da obra ou do 
tema a ser discutido (COSSON, 2014, p. 159). 

Essa escolha se justifica por tornar o momento da leitura em algo pra-
zeroso, de grande interação e descobertas, abrindo assim o mundo da leitura e 
descobrindo o prazer de se ler uma obra literária.

Como estratégias para a motivação de leitura, seguiremos o que propõe 
Solé (1998), que diz: 

ANTES DA LEITURA: 
- Motivação para leitura; 
Objetivos da leitura: ler para obter uma informação precisa; Ler para se-
guir instruções; Ler para obter uma informação o de caráter geral; Ler 
para aprender; Ler para revisar um escrito próprio; Ler por prazer; Ler 
para verificar o que se compreendeu; 
- Ativar o conhecimento prévio;
- Fazer previsões sobre o texto;
- Incentivar a formulação de perguntas sobre o texto;
DURANTE A LEITURA:
- Tarefas de leitura compartilhada;
- A leitura independente;
- Os erros e as lacunas da compreensão;
DEPOIS DA LEITURA:
- A ideia principal;
- O resumo;
- Formular e responder a perguntas.

Sem ler, os alunos não sabem estudar, resumir e resgatar as principais ideias, 
análises, críticas, julgamentos e pontos de vista do texto. Por isso, temos a certeza 
que este projeto contará com o apoio de todos os professores, independentemente 
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das disciplinas que ministrem, pois, a equipe docente tem plena consciência de 
que os alunos devem dominar tanto a língua falada como a escrita, tendo em 
conta a sua autonomia e competências sociais. Com o incentivo à leitura, possibi-
litaremos que nossos alunos entendam melhor o que estão aprendendo na escola e 
o que está acontecendo no mundo, dando-lhes uma nova perspectiva. Com a par-
ticipação de todos, busca-se também que esse conhecimento possa ser socializado 
na escola e repassado para o convívio familiar e no entorno da escola.

Como introdução e apresentação, propomos apresentar de que forma es-
sas obras vieram parar em uma lista como uma das mais cobradas no ENEM, 
em concursos e vida à fora. Foram selecionadas as obras: O cortiço, de Aluísio 
de Azevedo e Vidas Secas, de Graciliano Ramos. A escolha por essas duas obras 
vem da instigante questão de serem clássicos da Literatura Brasileira, e trazem 
a importância de como a linguagem e a literatura podem retratar através dessas 
narrativas que o imaginário se aproxima muito da vida real e que estão interli-
gados. Trazendo através dessas obras um Brasil que já enfrentou e enfrenta difi-
culdades sociais, econômicas, culturais, destacadas no modo de vida de alguns 
personagens, fazendo com que sejam obras atemporais, nos traz à realidade de 
muitas pessoas nos dias de hoje, nos informando e fazendo refletir, acarretando 
apontamentos, para que possamos nos posicionar como cidadãos. A literatura 
nos traz a essa viagem entre o real e o imaginário, que em alguns momentos de 
nossas vidas não sabemos se a arte imita a vida ou o contrário.

Quanto à concepção de leitura, o projeto será realizado em casa, por meio de 
livros, vídeos, slides, questionários, produção de textos e exposições de fotos para au-
las ilustrativas em sala de aula, em sala de aula, na biblioteca da escola e, por fim, na 
escola. Com o incentivo à leitura, possibilitaremos que nossos alunos entendam me-
lhor o que estão aprendendo na escola e o que está acontecendo no mundo, dando-
-lhes uma nova perspectiva. Com a participação de todos, busca-se também que esse 
conhecimento possa ser socializado na escola e repassado para o convívio familiar e 
no entorno da escola. A leitura desperta o interesse do aluno pela escrita, aumenta 
sua autoestima e o torna um sujeito crítico, participativo e atuante na sociedade. 

Já para o acompanhamento de leitura, o projeto prevê trazer o passado 
para o presente na visão literária que está associada aos momentos e aconte-
cimentos históricos de nossa sociedade, mostrando que o ato de ler além de 
instrutivo e elemento fundamental para o aprendizado acadêmico, deve ser tam-
bém um ato prazeroso, revelador de novas visões de mundo, sem fazer com que 
a visão de mundo do educando seja desprezada, trazendo para a realidade do 
estudante seus questionamentos e anseios.

Por isso, como atividades de interpretação, propomos: Leitura de conteúdos 
e obras expostas; debates entre alunos; atividades escritas; pesquisas em bibliotecas 
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e na Internet; pesquisas de questionário com alunos e professores; dramatização; 
leitura de obras literárias; trabalho em equipe; análise de obras literárias escritas; 
produção de vídeo. Sugere-se ainda a produção de um Diário de relatos, que após 
todas as aulas os estudantes farão anotações, para que ao final do projeto seja 
compartilhado com toda a turma.

Portanto, para que haja uma grande mudança na educação, todos os envol-
vidos neste processo devem estar comprometidos com a promoção da educação, 
visando o desenvolvimento integral das habilidades intelectuais, sociais e cogniti-
vas dos alunos, fomentando assim o cidadão crítico, reflexivo, leal e responsável.

A proposta traz à baila que a exposição, discussão e reflexão desperta nos 
estudantes o poder da argumentação, fazendo com que ocorram debates e drama-
tização da problemática levantada nas obras. Ainda colaborando com o trabalho 
em equipe, exercitando os relacionamentos interpessoais, o que pode ser muito 
benéfico para além das paredes da escola. Ler e escrever são atividades básicas em 
todos os níveis educacionais, pois permitem que os humanos se comuniquem com 
os outros, ganhem diferentes perspectivas sobre temas específicos e expandam no-
vas experiências, além de promover sua transformação e o mundo.

Os trabalhos serão avaliados continuamente, ou seja, de forma proces-
sual e direcional com base na evolução dos alunos, levando em consideração os 
seguintes aspectos: assiduidade, pontualidade, iniciativa, interesse, participação 
em discussões e críticas de leituras, participação nas aulas e atividades extra-
curriculares, utilizando o clímax antes da exposição do trabalho e a fala como 
instrumento de avaliação. Em atividades que visam hábitos de leitura, os alunos 
podem não apenas localizar informações, mas também associar e integrar várias 
partes do texto, refletir sobre seu significado, captar intenções de informação 
implícitas e perceber a relação com outros contextos.  E gerar mais sentido para 
o texto e avaliar o leitor de acordo com seus próprios critérios.

Observando com esse processo avaliativo a capacidade de domínio dos 
conteúdos, a construção de novos conhecimentos e a formação do estudante 
como cidadão articulador para a vida.

5. Análise, discussão e resultados esperados

A Importância da leitura se faz presente no nosso universo, desde o mo-
mento em que começamos a conhecer ou a compreender o mundo que nos cer-
ca. Para que o homem abra portas para sua percepção é preciso saber refletir. 
Desse modo chega ao nosso espaço para acrescentar um poderoso e essencial 
instrumento libertário para sobrevivência humana e, assim, ampliar nossa visão 
e nosso horizonte nas expectativas de vida. 

Sabe-se que um dos principais desafios na educação no momento atual 
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é a dificuldade que os educandos têm de ler e produzir textos. Compreender a 
aquisição do conhecimento sem domínio da leitura é uma tarefa praticamente 
impossível, tendo em vista que por meio dessa atividade o aluno tem acesso a to-
das as áreas do conhecimento, interagindo com variadas fontes de informações. 
Superar essa dificuldade tem sido o desafio dos educadores que desejam formar 
leitores críticos e reflexivos para a vida.

Para o desenvolvimento da pesquisa foi realizada pesquisa bibliográfica, com 
leituras, registros e reflexão das informações a partir de estudos publicadas em li-
vros, artigos e teses, buscando o amparo na pesquisa de cunho qualitativo, realizan-
do assim um estudo amplo do papel do professor, da escola e dos pais nesta fase de 
aprendizagem e despertar de sentimentos e emoções por intermédio da leitura. 

Segundo Eiterer e Abreu (2009):

[...] a leitura literária é uma dimensão significativa da cultura, nos instiga, 
mexe com nosso íntimo, nos remete a lembranças, nos faz refletir, repen-
sar a realidade e nos “tira do lugar-comum”, projetando futuros possíveis. 
Possibilitar encontros significativos com a literatura brasileira (EITERER; 
ABREU, 2009, p. 159). 

Muitas pessoas dizem não ter paciência para ler um livro, no entanto isso 
acontece por falta de hábito, pois se a leitura fosse um hábito as pessoas sabe-
riam apreciar uma boa obra literária. Segundo Soares (1988):

Os valores da leitura sempre apontados são aqueles que lhe atribuem às 
classes dominantes, radicalmente diferentes dos que lhe atribuem às clas-
ses dominadas. Pesquisas já demonstraram que, enquanto as classes domi-
nantes veem a leitura como fruição de horizontes, de conhecimentos, de 
experiências, as classes dominadas a veem pragmaticamente como instru-
mento necessário à sobrevivência, ao acesso ao mundo do trabalho, à luta 
contra as condições de vida. (SOARES, 1988, p. 17-29).

Oliveira (2012) completando diz que:

O não reconhecimento da importância da leitura (...) é um agravante a pouca 
oferta de livros para (...) segmento educacional. Enquanto não houver políti-
cas públicas que reconheçam o direito que o aluno tem ao livro, o mercado 
editorial estará sempre defasado e o convencimento da importância desses pe-
quenos objetos nessa fase escolar estará sempre distante. Portanto, a inserção 
de livros literários para (...) fase escolar será uma conquista bastante difícil de 
ocorrer. E sendo poucas as opções de livros de literatura para(...), torna-se ain-
da mais complexa a escolha criteriosa desses livros (OLIVEIRA, 2012, p. 39).

5.1. O Cortiço – Aluísio Azevedo

Obra componente do movimento Naturalista, trazendo consigo as prin-
cipais características da animalização das personagens, os instintos naturais e 
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sexuais e os de sobrevivência. Narrada em 3ª pessoa, retrata um Rio de Janeiro 
no final de século XIX, com foco narrativo na vida precária em um cortiço, ha-
bitação coletiva, onde habita não só pessoas, mas, o preconceito é residente do 
cortiço. Com personagens influenciados pelo meio, a raça e o momento histórico. 
Mesmo sendo uma obra ficcional O Cortiço está muito presente na realidade do 
Brasil daquela época. A intenção do autor era retratar, por meio da obra literária, 
que o meio, a raça e a história determinam o homem e o que o leva a degradação. 

Além disso, o livro aponta questões que ainda são muito atuais no Brasil 
de hoje, como por exemplo a desigualdade social e o racismo. Podemos observar 
nas questões sociais abordadas na obra a personagem de João Romão, com a 
personificação do capitalismo, ele se torna um grande comerciante, sem dar im-
portância de como se torna, para nada e ninguém, além de si mesmo, mostrando 
com isso as relações sociais, no caso dele de puro interesse pessoal. Temos a 
personagem de Jerônimo que se casa com Rita Baiana, não por amor, se en-
volve com ela pura e simplesmente por se sentir atraído sexualmente por ela, 
demonstrando com isso as questões individuais e sentimentais. A personagem 
de Miranda, que se deleita na renda de sua esposa, que por várias vezes pratica 
o adultério. A personagem de Rita Baiana, pessoa que contagia todo o cortiço 
com sua alegria, mulher sedutora, se apaixona e foge com Jerônimo. Bertoleza, 
uma escrava que mantém relacionamento com João Romão, que lhe dá uma 
carta de alforria falsa, e com o tempo passa a ser um obstáculo para ascensão 
social de João, que logo faz de tudo para se livrar dela.

5.2. Vidas Secas – Graciliano Ramos 

Obra pertencente à segunda fase da escola literária Modernismo, deno-
minada como regionalista, reconhecida como uma das obras de maior êxito em 
sua publicação, no ano de 1938, pois retrata um Brasil em sua profundidade e 
realidade vivida no Nordeste brasileiro, o descaso, a exploração e a submissão 
política, a seca, a calamidade nordestina. Narrada em terceira pessoa, trazendo 
ainda em algumas passagens o discurso indireto livre, fazendo com que as falas 
dos personagens sejam fundidas com a do autor. 

Tendo como cenário o sertão, marcado pela seca e chuvas irregulares. A 
falta de chuva somada à falta de políticas públicas e investimentos, tornando 
assim no cenário um ambiente desagradável e inabitável. Entre os principais 
personagens temos Fabiano, o pai, vaqueiro, analfabeto; Sinhá Vitória, a mãe, 
esperta que sabe fazer contas que sonha com uma vida mais digna, um local fixo 
para viver. O menino mais novo que sonha em ser igual ao pai, o menino mais 
velho, que anda às voltas com mistério das palavras, ele gostaria de saber ler. 
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5.3. O Cortiço X Vidas Secas

O Cortiço, obra de Aluísio Azevedo, publicada em 1890, é composta por 23 
capítulos, a narrativa relata a vida de moradores em habitações coletivas, no Rio 
de Janeiro. De perto, um dos romances que melhor retrata o Brasil do século XIX. 

O Pataca estacou à entrada, afetando grande bebedeira e procurando, com 
disfarce, em todos os grupos, ver se descobria o Firmo. Não o conseguiu; 
mas alguém, em certa mesa, lhe chamara a tenção, porque ele se dirigiu 
para lá. Era uma mulatinha magra, mal-vestida, acompanhada por uma 
velha quase cega e mais um home, inteiramente calvo, que sofria de asma 
e, de quando em quando, abalava a mesa com um frouxo de tosse, fazendo 
dançar os copos (AZEVEDO, 2003, p. 160).

O livro não pode ser considerado um documento histórico para registro 
do Brasil dessa época, mas traz várias características sociais, retrata o poder das 
classes, a escravidão, a prostituição, e como o ser humano é frágil quando se 
trata de dinheiro.

Vidas Secas é um romance escrito por Graciliano Ramos entre 1937 e 1938 e 
publicado originalmente em 1938. A obra narra a história de uma família de reti-
rantes do sertão brasileiro que vive em uma condição subumana, diante de proble-
mas sociais como a seca, a pobreza e a fome, e, em consequência, vive diferentes 
sentimentos e emoções que os obrigam a viver e a procurar meios de sobrevivên-
cia, criando, assim, uma ligação muito forte com a situação social do Brasil hoje. 

- Pois não estavam vendo que ele era de carne e osso? Tinha obrigação 
de trabalhar para os outros, naturalmente, conhecia o seu lugar. Bem. 
Nascera com esse destino, ninguém tinha culpa de ele haver nascido com 
o destino ruim. Que fazer? (RAMOS, p. 96).

O livro possui treze capítulos até certo ponto autônomos, mas que se li-
gam pela repetição de alguns motivos e temas tais como a paisagem árida, os 
pensamentos fragmentados das personagens, a linguagem usada por estes, assim 
como também as diferenças sociais. Nas duas obras podemos destacar a degra-
dação do ser humano, a esperteza de quem possui o poder e a submissão de 
quem precisa sobreviver. 

Hoje, é bom saber que vemos mais realidades em diferentes comunidades 
escolares, aumentando o número de pessoas em busca de treinamento, e em um sis-
tema de ensino que atua na atratividade e no individualismo, suas identidades estão 
afogadas na perda de demanda. Muitas pessoas precisam trabalhar. No início, con-
trolando o próprio destino a partir do “futuro abnegado” e sofrendo no capitalismo, 
o capitalismo impõe um maior grau de educação em todos os momentos.
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6. Considerações finais

Há uma necessidade de aproximar o ato de ler dos estudantes, para o des-
pertar do mundo real, da história de um povo, do desenvolvimento e das revolu-
ções. Contudo, é necessário que isso seja realizado de uma maneira assertiva, não 
sobrecarregando o aluno, mas instigando-o a partir do interesse pelos temas no 
universo da literatura, como o drama, a invenção, as lutas, os comportamentos.

Destaca-se neste artigo a importância do papel do professor no processo 
de escolarização através da literatura como pilar emancipador, de como o pro-
fessor irá estimular o interesse pela leitura e de que modo suas habilidades e seu 
conhecimento prévio proporão um contato afetivo e instigante ao alunado, para 
assim ampliar seu nível de entendimento.

Dentre as várias propostas de leitura que participei na minha formação des-
de o Ensino Fundamental até a Graduação, as propostas de leitura na maioria das 
vezes eram compartilhadas, com debates, júri, pontos de vista e muita divergência 
na forma de pensar (muita polêmica). Mesmo com a mediação dos professores os 
debates sobre pontos de vista eram super acalorados. Em minha experiência como 
docente sempre gostei de levantar essas questões com diferentes opiniões. Os 
estudantes na maioria das vezes relatavam que saíam da aula com uma bagagem 
diferente da que chegaram... Muito satisfatório o resultado que sempre obtive!

É importante que o professor desenvolva atividades diversificadas em sala 
de aula não como meras brincadeiras, mas como uma possibilidade de promoção 
do ensino aprendizagem, e como instrumento diário do seu trabalho, sem relação 
obrigatória com a aprendizagem significativa para o aluno, os professores têm 
consciência acerca da importância da inclusão no desenvolvimento da prática pe-
dagógica, o ensino da leitura é uma forma de promover as informações a serem 
passadas e a liberdade dos alunos na forma de se expressar, o aprendizado da lei-
tura é um processo que cada indivíduo tem em si, o que possibilita que ele desen-
volva as capacidades essenciais para a sua formação e seu convívio em sociedade.  

Um ambiente preparado estimula a qualidade da interação social, um am-
biente imaginativo onde os estudantes possam realizar ações ativas e orientá-las 
para estabelecer seu próprio processo de aprendizagem. 

Pretende-se também expor os alunos aos requisitos e conceitos de sala de 
aula que vão além dos principais materiais de leitura nos vestibulares e nos prin-
cipais concursos, para que a fase final do ensino básico cumpra os regulamentos 
da BNCC. Preparar os indivíduos para o exercício dos seus direitos de cidadania 
e para o exercício de cargos no mundo do trabalho. Com o incentivo à leitura, 
possibilitaremos que nossos alunos entendam melhor o que estão aprendendo 
na escola e o que está acontecendo no mundo, dando-lhes uma nova perspectiva. 

O que a escola precisa é atentar para o aspecto da leitura. Nesse sentido, 



EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INCLUSÃO: 
VALOrIzAÇÃO DO ALUNO E TrAbALhO pEDAGóGICO

311

as estratégias utilizadas pelos educadores na educação são diferentes, pois pro-
porcionam aos alunos uma extensão de seus conceitos sobre a leitura. Mostra 
que, no processo de realização das atividades textuais, os alunos estão cada vez 
mais progredindo no uso de estratégias de leitura e têm cada vez mais controle 
sobre a leitura, tornando-se cada vez mais sujeitos leitores.
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SIMBOLOGIA DAS SEREIAS NA OBRA 
DE ADRIANA VAREJÃO

Marcia Costa1 

Níncia Cecília Ribas Borges Teixeira2

1. Introdução 

Os símbolos estão presentes em nossas vidas desde o surgimento da hu-
manidade. Desenhos deixados em cavernas, gestos, escritas, tudo isso são sím-
bolos e significam alguma coisa. Desde um aceno de mão até as letras do alfa-
beto, são formas de expressão, transmitem algo a alguém. Logo a percepção do 
símbolo depende do repertório pessoal que cada um carrega, e ele vai agir de 
modo consciente ou inconsciente, buscando referências do que já vivemos ou 
que nos foram contadas por nossos ancestrais.

Júlio Pinto (1995) vem reforçar a descrição proposta por Peirce quando 
diz que o símbolo é o signo que será interpretado como signo de seu objeto, onde 
seu objeto já é conhecido e representa uma lei, um hábito, uma regularidade, 
uma convenção, e é controlador de seu significado. Temos também os que são 
sociais: ritos, moeda em andamento no mercado, placas de trânsito, bandeira do 
país, as vestimentas, estes são exemplos são o que podemos chamar de cultura 
simbólica, na medida em que ela é responsável por padrões comportamentais.

Os símbolos estão no centro da imaginação, revelando segredos do in-
consciente nos abrindo para o desconhecido. Nosso dia a dia é repleto de sím-
bolos, nossos sonhos também. Diversas disciplinas se utilizam deles, História, 
Antropologia, Artes, Linguística, etc. Todas as ciências do homem esbarram em 
símbolos.  Para Jean Chevalier; Alain Gheerbrant (2015, p. XIV) “O símbolo 
tem precisamente essa propriedade excepcional de sintetizar, numa expressão 
sensível, todas as influências do inconsciente e da consciência, bem como das 
forças instintivas e espirituais”.  O símbolo não apenas representa, mas realiza e 
anula ao mesmo tempo. Introduz a uma ordem de múltiplas dimensões. E todo 

1 Doutoranda do Curso de Letras, da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICEN-
TRO), email: marcia4ever@hotmail.com.

2 Doutora em Letras, Pós-doutora em Ciência da Literatura. Professora Associada do Mes-
trado de Letras, da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), email: nin-
ciaborgesteixeira@yahoo.com.br.
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objeto tem seu valor simbólico, seja ele natural ou abstrato, sendo uma coisa real 
ou fruto do pensamento ou de um sonho. É na passagem do conhecido para o 
desconhecido que se afirma o valor simbólico, que não é adquirido para sempre 
e é diferente para todos, cada um vê seu significado de acordo com seu conheci-
mento cultural, social e histórico, apoia-se em temas de variações infinitas.

O símbolo produz comunicação com o meio social, cada cultura, cada 
época, cada grupo tem seus símbolos e cada um tomará a forma natural a esse 
pertencimento. Ao dizermos urso, cada grupo o visualizará de uma forma, de 
cores distintas, isso vai depender das contribuições étnicas e pessoais. Assim é 
possível conhecer uma pessoa, ou um povo, através deles. Eles fazem parte da 
evolução humana, funcionam como transformadores da energia psíquica esti-
mulando com carga afetiva as imagens.

2. Arte, imagens e símbolos

Um símbolo nasce e é acatado pelas pessoas através de seu uso, fazendo 
com que este signifique cada vez mais, se enriquecendo e se multiplicando pelas 
mais variadas interpretações que recebe. Embora seja coletivo, tem significação 
individual, permitindo com que várias leituras surjam ao longo do tempo, já que 
passa a carregar diferentes relações com o espaço em que os indivíduos estão pos-
tos. Existem os que funcionam dentro de um contexto social, e que se tornam real 
de acordo com o lugar onde estão inseridos. É como a representação das cores no 
ocidente e no oriente, possuem significados diferentes em cada local.

Uma imagem é composta por diversos pontos que atraem o olhar, linhas, 
plano, cor, textura, movimento e podem ser utilizadas em diversos suportes: 
quadros, telas de computador, fotografias, e então se constrói. Os elementos 
utilizados são um retrato de como um artista pode organizar e interpretar suas 
ideias, representando uma determinada realidade que tem como foco principal 
ser transmitida ao espectador.

Ao olhar para algo que nos rodeia, formam-se imagens mentais que le-
vam a descobertas e soluções, é preciso considerar o repertório do espectador 
para que esse compreenda determinada imagem, ficando seu significado a par 
do conhecimento compartilhado. Sendo assim, as imagens não são feitas ao 
acaso, tem um objetivo e um significado que se constroem anteriormente a ela e 
são retomadas para expressar ideias, sentimentos e experiências. O espectador é 
quem dá vida a essa imagem, que a faz significar, que lhe causa fluidez, fazendo 
então um compartilhamento de saberes e relações sociais, já que através delas 
registramos e manifestamos nosso modo de ser e viver. Ou seja, uma ideia ou 
um conceito se manifesta através de símbolos, estabelecendo assim relações con-
vencionais que se tornam comum e se refazem ao passar do tempo.
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Uma imagem pode ser vista de várias formas, um simples apertar de mãos 
causa uma reação e possibilita entender como está a pessoa que cumprimenta-
mos, se está bem, mal, feliz, triste. Isso é um registro de imagens que nos cercam, 
conceitos pré-formados. Os elementos visuais guardam conexões contextuais. 
“O objeto e o suporte em comunhão com a inteligência do homem possibili-
taram a partir de seu uso, uma relação sobrenatural, a tal ponto desta relação 
elevar o objeto em questão a um caráter simbólico e devidamente estilizado nos 
desenhos” (LEANDRO SOUZA, 2009, p. 432).

Assim, a leitura de imagens é relevante para a compreensão do mundo, e 
neste, o papel e força das Artes Visuais, afinal, vivemos como nunca um 
fluxo intenso e profuso de trânsito e diversidade visual. Identificamos nas 
produções artísticas ao longo da história, a força simbólica das imagens, 
não apenas no sentido primeiro de substituição ‘signica’, mas de criação a 
partir do e no plano simbólico (SOUZA, 2009, p. 435).

Um signo apresenta e representa um objeto, baseando-se em uma relação 
de semelhança. A partir de determinada cultura criam-se novas maneiras de fa-
zer arte, logo, vários tipos de representar, dando ao signo diversos significados. 
A partir disso a arte contemporânea ganha novos propósitos, sendo autônoma, 
utiliza-se desse deslocamento do signo para fazer uso de materiais e ideias di-
ferentes das tradicionais. A quebra dessas regras permite ainda a mistura de 
materiais ou técnicas, fazendo uma arte hibridizada, como veremos nos pratos 
de Adriana Varejão, que mistura pintura e escultura. Outras técnicas como com-
putação gráfica, fotografia, arquitetura, também se misturam conversando entre 
si e criando novos conceitos artísticos, transformando o que se conhece por arte 
em algo que vai além do comum e desperta novas leituras e novas construções 
de significados para a arte contemporânea.

Um símbolo deve ser reconhecido e reproduzido para ser eficaz. Para 
identificar a pomba com um ramo como o símbolo da paz, o público precisa 
estar educado sobre isso. Um símbolo não existe apenas na linguagem, vai além 
e deve fazer parte de um grupo ou ideia. “Não só na pintura, mas em qualquer 
nível de expressão visual o problema será sempre o mesmo. Basicamente, o pic-
tórico ou visual é determinado pela informação visual observada, pela inter-
pretação e percepção de dados e pistas visuais [...]” (DONDIS, 2002, p.133). O 
input visual é afetado pela motivação e humor do sujeito, a influência mental e o 
estado de espírito nos leva a ver aquilo que queremos.

Muitos objetos são utilizados para identificar e homenagear a memória de 
um ser ou de um grupo, muitas vezes tornando-se universal, mas quase sempre 
de maneira mais discreta. E a maioria dos materiais visuais produzidos pre-
tendem preservar, registrar ou identificar. Esses modos visuais são de grande 
valia para ensinar, sejam valores ou tradições, e identificar pessoas e lugares que 
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talvez não fossem conhecidos, se não fossem tais objetos.
É certo que uma imagem precisa ser um símbolo para representar um 

objeto, referindo-se a ele. Logo, o olhar está relacionado ao passado tendo li-
gação com a razão e as emoções, podendo ou não ser aceito. Assim é preciso 
perceber a imagem para então interpretá-la. Quando essa imagem representa ela 
cumpre seu papel exercendo sua função de símbolo e sendo símbolo é metáfo-
ra, satisfazendo e surpreendendo, podendo surgir então, uma nova organização 
buscando referências nas antigas, e quanto mais significativa ela se faz, mais 
associações são possíveis. É preciso ler a imagem como se lê um poema indo 
de encontro a estética e sendo transformada por esse encontro. “Grande parte 
da nossa experiência e muitas das nossas competências são chamadas a intervir 
e podem ver-se transformadas pelo encontro. A atitude estética é agitada, in-
quisitiva, experimentadora - é menos atitude do que ação: criação e recriação” 
(GOODMAN, 2006, p. 256).

Toda arte que trabalhar com símbolos nos leva a interpretação do real 
depois de passar por várias transições tendo condição transcendente transfor-
mando-se na ideia sem liberdade e sem medida e não deve ser interpretado com 
a forma que se mostra de imediato, já que é preciso levar em consideração todas 
as possibilidades de significação e expressão. Nesse sentido a imagem vai além 
da representação, com um conteúdo que não precisa estar em comunhão. Um 
símbolo há de ser um signo. O conteúdo de significado não precisa manter seu 
lado abstrato, pode ser também concreto.

O símbolo pode designar diversos significados através de ligações que vão 
além do esperado. Por exemplo, um touro pode se representar, ou metaforicamen-
te representar força e coragem, a imagem sempre fornece várias significações. Ao 
falar de arte simbólica devemos começar interiormente para assim agir de modo 
subjetivo, e indo então para uma leitura exterior mais ampla e universal.

A arte leva a intuição como forma simbólica representando a si mesma pela 
sua particularidade e também se manifesta além do objeto singular, com um sig-
nificado mais absoluto, permanecendo como exigência ter seu interior decifrado.

O símbolo é enigmático, pois, seu significado universal chega a intuição, 
por isso qual a forma deve ser tomada é posta em dúvida. A intuição é designada 
é tomada dos efeitos e designações que surgem através dos significados em sua 
existência concreta ou através dos meios que servem à sua realização. 

A recordação, o reconhecer algo em alguém ou em alguma coisa é o sím-
bolo em si. Na obra de arte tal reconhecimento não é assimilado à primeira vis-
ta. É uma parte do que pede complemento para ser todo. Fazer arte não é copiar 
algo, mas sim representar algo de maneira que se torne admitido sensorialmente, 
sem necessariamente ter relação com outras coisas. Ou seja, é preciso reconhecer 
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o que está representado. A representação na obra de arte não representa algo que 
não é e não mostra algo para pensarmos outra coisa, nela se encontra o que ela 
tem a dizer. A arte exige um traço comunicativo de nós.

Peirce (2005) nos diz que o símbolo se transforma e incorpora novos ele-
mentos livrando-se dos velhos. E todo símbolo é uma imagem que significa algo, 
ou é uma metáfora. Já o signo, ou representamen, é algo que representa alguma 
coisa para alguém, ao se desenvolver na mente da pessoa, ou seja, ao ser criado, 
passa a ser interpretante do primeiro signo, representando assim, seu objeto. A 
ideia desse objeto, e não o objeto em si, Peirce (2005) chama de fundamento do 
representamen. Essa ideia é muito comum na fala do cotidiano e tem um sentido 
platônico, sendo as ideias que surgem simililares e não novas.

O representamen está ligado ao fundamento, ao objeto e ao interpretante 
e divide-se em três ramos. O primeiro é o gramática pura, determina o que é 
verdadeiro no representamen e incorpora um significado qualquer. O segundo 
ramo é o da lógica, é a ciência do quase necessariamente verdadeiro no repre-
sentamen e pode ser aplicado a qualquer objeto, a fim de torna-los verdadeiros. 
O terceiro ramo é o da retórica pura, determina as leis pelas quais um signo dá 
origem a outro signo, e faz com que um pensamento acarrete em outro. 

A palavra signo denota um objeto perceptível, ou imaginário ou ainda 
inimaginável. Peirce (2005) dá como exemplo o signo “estrela” que é algo ima-
ginável que pode remeter ao astro cheio de luz ou a uma celebridade ou ainda 
significar sorte. Para que possa ser signo ele tem que representar um objeto, e um 
signo pode ter mais de um objeto.

Para Lucia Santaella (1983, p. 05) “O nome Semiótica vem da raiz grega 
semeion, que quer dizer signo. Semiótica é a ciência dos signos”. Como seres sim-
bólicos, nos comunicamos através da linguagem verbal e não verbal (imagens). A 
autora diz que culturalmente só funcionamos por que a linguagem é também um 
fenômeno de comunicação. Todas as práticas culturais e sociais só funcionam por 
serem práticas significantes, ou seja, práticas de produção de linguagens e de sen-
tidos.  Para entendermos a semiótica temos que entender os fenômenos internos 
(uma dor, um desejo) e externos (uma batida na porta, um trovão, um cheiro), pois 
tudo que nos rodeia são fenômenos, o que imaginamos sendo real ou não.

3. Simbologia na arte de Adriana Varejão

A arte é a maneira mais antiga de o ser humano se expressar, de contar 
a história de um povo, seus costumes e crenças. Começa nas pinturas rupestres 
das cavernas, que retratava o cotidiano de um determinado grupo de pessoas por 
meio de imagens e atravessa milhares de anos se desenvolvendo e mantendo a 
história, a memória e a cultura.
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O mundo da arte é multifacetado, cheio de descobertas e de muitos misté-
rios. Quando nos deparamos com uma artista que explora vários estilos, temos 
uma imersão cultural em cada obra apresentada. Cheia de referências, seja de 
filmes, livros, poemas, viagens, Adriana Varejão consegue ser a arte em pessoa. 
Inquieta, não se permite ficar parada, está sempre em busca de novas possibili-
dades e se redescobre a cada minuto. Atenta a tudo que a cerca, Varejão trans-
mite pedaços de história, a vida de povos, memórias femininas e muito mais em 
cada uma de suas peças, seja pintura, escultura, fotografia ou instalação. 

Adriana Varejão é uma artista plástica brasileira com destaque na cena 
contemporânea, principalmente no exterior. Nascida em 1964, no Rio de 
Janeiro, começou sua carreira nos anos 80. Entre 1981 e 1985 frequentou cursos 
livres na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, e fez sua primeira exposição 
em 1988, na galeria Thomas Cohn. Foi cursar engenharia e no meio tempo, fez 
cursos de arte e diz: “Acho que um dia eu acordei e virei artista”. Alugou um 
ateliê e começou a produzir. 

Silvino Santiago (2009) afirma que o espaço da representação nas pinturas 
de Adriana, busca o olhar polissêmico do espectador, o que acontece muito no 
teatro e no cinema, presenciando uma performance discursiva em movimento. 
No caso de Adriana, tal encenação tem o peso simultâneo da imagem composta, 
que deslegitima o discurso das encenações, porém sem perder a narrativa. [...] 
“ o descentramento - tanto da noção de propriedade artística quanto do peso e 
valor da originalidade – movimentado pelo potencial previsivelmente imprevisí-
vel do jogo intertextual. A encenação em Adriana é uma arte da centrifugação, 
acrescente-se” (SANTIAGO, 2009, p.78).

O autor ressalta que as obras da artista despertam ainda o inconsciente, 
em que o leitor outro, descobre significados que nem Adriana havia pensado 
para sua obra, porém o observador cria imagens que lhe são particulares, forma-
das através do repertório do espectador.

A arte de Adriana está inclinada a não aceitar ordem planetária consen-
sual, a não tomar como seu o eurocentrismo, que (julga) deixou de ser per-
tinente na modernidade. Pelo avesso, atualiza-se todo e qualquer conjunto 
de valores artísticos e sociopolíticos centralizados, reorientando-os com 
vistas a novos caminhos de circulação. A arte “de” Adriana está inclinada 
a não aceitar o eurocentrismo de que, no entanto, se vale tomar posse de 
suas imagens ilusórias (SANTIAGO, 2009, p. 82).

Para Luiz Camillo Osório (2009), a pintura de Varejão nunca temeu o ex-
cesso, fazendo com que saltassem das telas aos olhos, como se quase fosse possível 
tocá-la, essa relação pictórica entre olhar e tocar desloca-se para a percepção do ex-
pectador, de um imaginário onde o universal é constantemente pressionado. “Há 
na pintura de Adriana Varejão um desejo de teatralidade, de não especificidade, de 
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suspensão da capacidade do olhar de identificar o que está sendo visto” (OSÓRIO, 
2009, p.222). Isso faz com que o expectador sempre vá além do que vê.

Assim como a artista subverte o barroco, a narrativa histórica  evidencia 
a construção de um espaço antropomórfico, apoiando em cruzamentos 
questões que transitam entre tempos e espaços – seja jogando com a paró-
dia, a alegoria, o informe e o erotismo, seja dialogando com a presença em 
algumas obras modernas do mapeamento da superfície pictórica em grade 
ortogonal -, também a abordagem de sua obra busca multiplicar os pontos 
de vista sem, necessariamente, se reduzir a uma linearidade inexistente na 
concepção teórica de suas pinturas (CERQUEIRA, 2009, p.23)

 Segundo Cerqueira (2009) Adriana articula o fragmentado, o inacaba-
do, o ruinoso, a acumulação, a repetitividade e suas obras trazem a relação entre 
passado e presente. Sem preocupar-se com a originalidade a artista navega entre 
imagens culturais e artísticas fazendo um resgate da tradição através da pintura. 
“A artista mostra muitas maneiras de afirmar a pintura como um fim em si e 
também como meio” (CERQUEIRA, 2009, p.144).

O valor da operação artística de Varejão opera pela metáfora entre objetos 
simbólicos em confronto, joga com o excesso, a ilusão, os descolamentos, 
revelando pensamentos e desvios de percursos que, produzidos em des-
continuidade, têm suas questões reprogramáveis, assim como suas telas 
se dividem e se multiplicam em versões, entre a materialidade e a ficção 
(CERQUEIRA, 2009, p.144).

Figura 1 – Mãe d’água

Fonte: http://www.adrianavarejao.net/br/imagens/categoria/10/obras

Adriana Varejão ao utilizar o mito da sereia em suas obras traz uma nova 
roupagem ao papel das mulheres, colocando-as no poder perante os homens. A 
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série Pratos vem nessa abordagem, mostrando corpos nus de uma maneira lúdi-
ca, já que busca na mitologia uma forma de expor temas relativos às mulheres, 
como a maternidade, por exemplo, com um olhar diferenciado, tratando a mu-
lher como o centro das atenções nas pinturas em que são retratadas. 

Especificamente em Mãe d’Água temos a figura feminina como uma sereia 
negra em contraponto com a masculina. A sereia negra se apresenta na parte 
superior do prato, tomando uma posição acima do homem, que aparece com 
manchas brancas que remetem a uma miscigenação de raças, confundindo-se 
com espumas do mar. É como se a mulher fizesse uma transformação no corpo 
masculino, lhe passando parte de sua cor, assim temos a ruptura em relação ao 
racismo, já que há essa mistura das cores de pele.

Segundo Jean Chevalier (2015) o oceano é por sua extensão sem limites, 
é também símbolo das Aguas superiores. “Todas as águas confluem para o mar, 
sem enchê-lo; todas as águas saem do mar sem esvaziá-lo” (TCHUANG-TSE 
apud CHEVALIER; GHEERBRANT, 2015, p. 650). Deparamos com uma ques-
tão de igualdade, que podemos transferir para a luta feminista, pois, somente lu-
tam as mulheres por igualdade em todos os campos institucionais da sociedade.

No centro do prato encontram-se jabuticabas, convidando o espectador a 
saborear a obra. Chevalier; Gheerbrant (2015, p.452) afirma que o fruto é “sím-
bolo da abundância, que transborda da cornucópia da deusa da fertilidade ou 
das taças dos banquetes dos deuses... muitos frutos adquiriram o significado 
simbólico dos desejos sensuais, do desejo da imortalidade, da prosperidade”. 
Todos esses desejos podem ser encontrados no mito da sereia.

Figura 2: Nascimento de Ondina

Fonte: http://www.adrianavarejao.net/br/imagens/categoria/10/obras
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Já em Nascimento de Ondina, temos a retomada do mito da sereia, onde uma 
segura um bebê, em consequência há uma quebra de paradigma em relação à 
maternidade, passando a ideia da vivência de muitas mulheres que fazem papel de 
pai e mãe, já que ela se encontra sozinha e acaba por torna-se a heroína da história. 

Chevalier; Gheerbrant (2015) assevera que as ondinas são sortilégios 
das águas e do amor, daí a relação homem e mulher, porém há o perigo da 
sedução onde os homens se descontrolam. O autor compara-as com as ninfas e 
diz que engendram e educam heróis. “Divindades do nascimento, e principal-
mente de nascimento de heróis, não deixam de matizar uma veneração mati-
zada de medo [...] Simbolizam a tentação da loucura heróica” (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 2015, p.636).  Querem os homens mostrar-se como guerrei-
ros, mas acabam se perdendo pelo erotismo de tal ser, sendo a mulher novamen-
te a detentora do poder.

Os corais que ocupam todo o prato participam do “simbolismo da árvo-
re (eixo do mundo)... o coral vermelho serviu, nos textos irlandeses, a compa-
rações ligadas a beleza feminina (os lábios, principalmente)” (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 2015, p.283). Novamente encontramos o mito da sereia na 
obra de Adriana Varejão, cuja beleza feminina vem mostrar a força da mulher 
em relação aos homens, ocupando espaços e se destacando em primeiro plano.

4. Considerações Finais

Quanto mais usamos um símbolo, mais ele se enriquece e faz parte de 
múltiplas interpretações, sendo assim acatado. Com essa interpretação que cada 
um faz, é possível uma gama de variações a respeito do símbolo, pois tem que 
se levar em consideração o contexto onde o indivíduo está inserido e tudo que o 
cerca, social, cultural e historicamente. Logo, alguns símbolos terão significados 
divergentes no ocidente e no oriente, por exemplo, a cor preta, que para nós re-
mete ao luto, para muitos povos é considerada sagrada e remete ao luxo.

Uma imagem se compõe dentro de um determinado suporte onde o ar-
tista organiza e interpreta suas ideias e as transmite a um espectador que forma 
imagens mentais que são descobertas e compreendidas, ficando o significado 
desta ligadas a ideias, sentimentos e experiências de cada um.

Trabalhar essas simbologias e significações é o que Adriana Varejão faz 
muito bem, na série Pratos, muita das obras remetem ao mar e ao mito da se-
reia, como vimos em Mãe d’Água e Nascimento de Ondina. Colocam as mulheres 
como detentoras do poder em relação aos homens, que se deixam levar por seu 
fascínio e sedução. Há então a quebra do paradigma social de que a mulher é 
submissa ao homem e precisar fazer o que ele quiser. Com suas obras Adriana 
mostra que os lugares dessas mulheres estão em evidência, e que elas podem sim 
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usar de sua beleza e sedução da forma que bem entenderem, sem serem vistas 
como mulher objeto, como vinham sendo tratadas por muitos anos.  Mesmo 
quando o assunto é maternidade, o olhar de Varejão é diferenciado, dando um 
posicionamento forte e mostrando que as mães podem ocupar os espaços que 
desejam, indo além das paredes de um lar. 
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A ALFABETIZAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DE 
ENUNCIADO NA PRODUÇÃO ESCRITA: 

UM OLHAR BAKHTINIANO 

  Claudimir José da Silva1

Primeiras palavras

Este texto é parte da pesquisa que está sendo realizada no mestrado profis-
sional em educação, oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação 
(PPGE) da Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, entre os anos de 
2021/2023. A pesquisa contempla a área de linguagens e busca refletir sobre o 
ensino da língua materna, sob a ótica dialógica-enunciativa bakhtiniana, sobre-
tudo nos processos de alfabetização. 

A partir das leituras de Bakhtin (2016), (2019) e o Círculo - Volóchinov 
(2019), (2021); Medvédev (2012) - e de autores bakhtinianos como Geraldi 
(1984), (2010), (2013), Goulart e Corais (2020), Goulart (2013), Del Ré, Hilário 
e Vieira (2021), Del Ré, Paula e Mendonça (2014), Paula e Luciano (2020), 
buscamos pensar o ensino da língua dentro da perspectiva dialógica-enunciativa 
bakhtiniana. Olhar o ensino da língua através das interações do eu com o outro 
dentro de um ambiente socialmente organizado, no caso aqui a sala de aula, é a 
principal discussão da nossa pesquisa.

Deste modo propomos conduzir esse texto em três discussões. Na pri-
meira trazemos a concepção de linguagem que norteiam a pesquisa, estando ela 
dentro da perspectiva dialógica-discursiva bakhtiniana. Na segunda discussão 
propomos trazer parte da análise do corpus utilizado na pesquisa, que foi pensa-
da através do paradigma indiciário apresentado por Abaurre, Fiad e Mayrink-
Sabinson (1997). Por fim, na última discussão trazemos algumas considerações 
acerca das produções textuais espontâneas no processo de alfabetização.

Importante destacar que dentro da pesquisa questiona-se a partir dos indí-
cios presentes nas produções escritas das crianças, em fase de alfabetização, o que é possível 
compreender sobre a construção delas do sistema de escrita? Ao olhar o ensino da língua 

1 Mestrando em Educação, no PPGE, pela Universidade Federal de Lavra, com ênfase em 
linguagens, diversidade cultural e inovações pedagógicas. Especialista em Alfabetização e 
Letramento, pela UNINTER, e em Gestão do Trabalho Pedagógico, pela FAVENI. Gra-
duado em Pedagogia, pela UEMG/Barbacena. Docente na Rede Pública, no Município 
de Barroso/MG. E-mail: claudimirjsilva@hotmail.com.
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materna, na concepção de língua dialógica-enunciativa, sob a ótica de Bakhtin e o 
Círculo, o compreendemos como interação entre os sujeitos capazes de produzi-
rem enunciados concretos. Conforme Ferreira, Villarta-Neder e Coe (2019):

A fim de interagir com variados interlocutores, o homem produz enuncia-
dos, que apresentam uma determinada função social, uma forma compo-
sicional, uma organização linguístico-semiótico-discursiva e um conteúdo 
temático, especificidades que os caracterizam como gêneros discursivos 
e enredam diferentes usos da linguagem. (FERREIRA, VILLARTA-
NEDER E COE, 2019, p. 130).

É através dos enunciados que aqui se formam, pelas palavras alheias que 
assumimos como palavras nossas, compreendendo que antes de eu verbalizar foi 
necessário, primeiramente, me constituir pela palavra do outro que essa pesquisa foi 
se constituindo. Estas palavras alheias ganham sentidos no meio social em que elas 
foram pronunciadas, por isso, a palavra sempre será é a relação dialógica do eu com 
o outro ou a maneira como eu vejo o outro. Para Bakhtin (2019), p. 42) “a palavra 
tem ainda uma influência poderosa sobre o pensamento daquele que está falando”, 
pois é através dela que o sujeito (eu) irá (irei) se (me) posicionar no mundo, demons-
trando de que lugar ele (eu) fala (falo) e, sobretudo, para quem ele (eu) fala (falo).  
Deste modo, a palavra é a marca da nossa posição social enquanto sujeito. 

Diante o exposto, apresentamos parte do referencial teórico que está sendo 
utilizado na constituição da pesquisa, como primeira discussão proposta para esse 
artigo. Pontuaremos algumas considerações acerca das concepções que sustentam 
nosso trabalho: linguagem dialógica-enunciativa bakhtiniana e enunciados. 

A linguagem dialógica-enunciativa bakhtiniana

Para Volóchinov (2019) a necessidade do trabalho fez com que a língua 
falada articulada começasse a ser desenvolvida na sociedade. Para ele, esse de-
senvolvimento ocorreu como resposta às interações vividas entre os sujeitos, ga-
nhando força e tornando possível a construção de uma linguagem falada articu-
lada. Isto implica dizer que a linguagem oral não nasceu de um único sujeito que 
ensinou o outro, mas da interação dos sujeitos conforme a suas necessidades.

Consequentemente, essa nova linguagem marca o começo de um novo 
mundo, no qual nasce o homem social dentro de um contexto histórico-social. 
O texto de Volóchinov (2019) explora que este novo mundo, com atividades 
coletivas, só foi possível mediante a concordâncias mínimas entre ações e ideias 
com objetivo comum. Embora tal tarefa já tivesse êxito na linguagem de gestos 
e expressões faciais, é a partir da organização do trabalho, do pensamento so-
cial e da consciência social que a linguagem passa a ser dotada de signos que 
expressam algo. Caso o homem vivesse isolado, ele não seria capaz de criar a 
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linguagem e nem mesmo a cultura. (VOLÓCHINOV, 2019).
Neste contexto histórico os signos começam a representar os objetos que es-

tavam mais próximos das atividades econômicas do homem. Consequentemente 
os objetos que apresentam significações eram de cultos e magia, uma vez que 
magia e trabalho estavam unidos em uma vaga consciência. Entretanto, pode-
mos dizer que a relação que se iniciava e que se construía passou a atuar, além 
do campo das significações das palavras (semântica), como também da própria 
gramática. (VOLÓCHINOV, 2019).

Através da fala articulada, advinda da capacidade fisiológica e biológi-
ca humana, as palavras começaram a representar a realidade vivida do sujeito. 
Entretanto, a palavra, sendo ela representação, não possui um sentido único 
definido, ou seja, ela é uma construção que é formada dentro de um contexto 
social. A construção ocorre pelo fato de a palavra ser de um para outro, no qual, 
ambos os sujeitos participam deste território comum. Para Volóchinov (2021, p; 
205 – grifos do autor) “enquanto palavra, ela é justamente produto das inter-relações 
do falante com o ouvinte. Toda palavra serve de expressão à “um” em relação ao 
“outro””. É a partir da palavra que eu me posiciono no mundo enquanto ser 
que está no mundo e, sobretudo, me mostro a partir do ponto de vista do outro.

Complementando este pensamento, os professores Paula e Luciano (2020) 
ainda discutem que a linguem vai muito além da palavra em si na produção de 
enunciados, mostrando que existe uma relação entre a palavra, o som e repre-
sentação. Sobre isto eles dizem que: 

[...] o enunciado é construído pela relação do eu com o outro. [....] 
As relações dialógicas, na construção de sentido de enunciado, ocorrem 
de forma verbivocovisual, a partir das marcas e vestígios presentes no ato 
enunciativo; por meio da construção discursiva realizada pelo sujeito que, 
ao conceber seu projeto de dizer, apoia-se na tridimensionalidade da lin-
guagem; e na compreensão do outro, que a realiza no discurso interior, 
sustentado essas marcas e potencialidades enunciativas (...). (PAULA E 
LUCIANO, 2020, p. 123). 

A linguagem, na concepção dialógica-enunciativa, parte do princípio do 
coletivo e das necessidades entre os homens, sobretudo no trabalho, de falarem 
uns aos outros, atribuindo sentido ao que representa cada fala. Esta necessida-
de gera a organização do pensamento, tornando a linguagem mais complexa. 
Logo, percebemos que o homem se constitui na e pela linguagem. Conforme 
Volóchinov (2019, p. 248 – grifos do autor) “a linguagem não é uma dádiva divina 
ou da natureza. Ela é produto da atividade coletiva humana, e todos os seus elementos 
refletem a organização tanto econômica quanto sociopolítica da sociedade que a gerou”. 
Logo, percebemos que a linguagem é dinâmica, visto que ela não é um objeto 
dado ao outro, mas constituída através dos conflitos entre os sujeitos dentro de 
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um espaço histórico-social e ideológico. 
Compreendendo a linguagem como interação do eu com o outro faz com 

que apresentemos diferentes enunciados. O texto de Volóchinov (2021) traz que 
a maneira como os sujeitos se organizam, do ponto de vista de quem fala, de 
onde fala, quando fala e para quem fala, demonstra a razão para compreender-
mos que os enunciados são construídos em cada discurso. Quando um sujei-
to fala a outro, este dará uma resposta, positiva ou não, mas que marcará sua 
atuação ativa naquele diálogo. Não há como pensar estas questões sem refletir 
o contexto social no qual está sendo produzido. Por isso, o sentido não está na 
palavra, mas neste cenário como o todo.

Enunciado: “a palavra materna é de casa”

Pensando a produção de enunciado, dentro de uma linguagem articulada, 
tomamos como ponto de partida o que Volóchinov (2019) traz sobre esta lingua-
gem mais convencional, no sentido de que há concordância entre os seus usuá-
rios sobre a representação das palavras e seus sentidos. Conforme Volóchinov 
(2019) traz a linguagem ocorre pelas interações vividas entres os sujeitos social-
mente organizados.  

Neste sentido queremos dizer que a fala ganha condições para o uso den-
tro de um campo que é social, coletivo e necessário. Quando os humanos co-
meçam a falar algo uns aos outros temos alguém que fala (eu) e alguém que 
responde (o outro) esta fala, sendo assim através da interação verbal, o enuncia-
do é produzido no meio social que é um campo comum entre os dois, ou seja, 
o sentido do dito (ou não dito) não é produzido somente por quem fala ou por 
quem responde, mas pela interação dos dois sujeitos no contexto social em que 
eles vivem. Sobre isto Volóchinov diz:

Na palavra, eu dou forma a mim mesmo do ponto de vista do outro e, 
por fim, da perspectiva da minha coletividade. A palavra é uma ponte que 
liga o eu ao outro. Ela apoia uma das extremidades em mim e a outra no 
interlocutor. A palavra é território comum entre o falante e o interlocutor. 
(VOLÓCHINOV, 2021, p. 205 – grifos do autor).  

Para Volóchinov (2021) o enunciado sempre será um enunciado novo, 
ainda que usando das mesmas palavras, ele nunca será igual ao anterior, uma 
vez que cada momento que dizemos algo é a primeira vez que o dizemos dentro 
daquele contexto histórico, ideológicos, cultural, entre outros. 

Isto implica dizer que há uma constituição do sujeito, através da linguagem, 
de outros que vieram antes e durante a sua própria constituição. Em todo momento 
estamos dando resposta a enunciados passados e sendo respondidos por enunciados 
presentes. Estas compreensões das respostas ativas fazem com que o enunciado seja 
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compreendido como responsivo, no sentido de dar a ele uma resposta e de assumir a 
responsabilidade de tal resposta. Aquilo que é dito, ou não dito, será a resposta ativa 
do outro enunciado, ou seja, a interação entre o eu e o outro fará com que sejam 
produzidos infinitos enunciados, mesmo que indiretamente. 

Volóchinov (2021, p. 181) ainda traz que “a palavra está sempre reple-
ta de conteúdo e de significação ideológica ou cotidiana”, sendo esta palavra 
responsável por nos atingir, através da ideologia e do cotidiano, nos fazendo 
compreendê-la e respondê-la. O autor escreve que “toda palavra é ideológica” 
(VOLÓCHINOV, 2021, p. 217).

As interações humanas produtoras de sentidos e de enunciados dentro da sala 
de aula podem ser percebidas em quaisquer produções (escrita ou falada) presentes 
nos acontecimentos vividos pelos sujeitos dentro daquele contexto. Importantes 
também pensarmos que o enunciado não envolverá apenas as palavras pronuncia-
das entre os sujeitos, mas também, a entonação que estas palavras são usadas, quem 
diz tais palavras (professores, alunos) e em qual contextos elas foram usadas. 

Logo, a escolha do meu discurso irá influenciar diretamente na mineira 
como que o outro irá escutar, ou seja, a resposta ativa que ele dará ao que eu 
disse terá influência na maneira como eu disse e de onde eu disse. 

A maneira como eu me expresso com a face ou o corpo poderá influen-
ciar na produção de sentido daquilo que é dito, fazendo com que o enunciado 
mude completamente o seu sentido. A entonação, ou o tom, que uso as palavras 
também poderá mudar o sentido na produção do meu enunciado. 

Pensando o ensino da língua no processo de alfabetização, as professoras 
Del Ré, Hilário e Vieira (2021) trazem que a criança é um sujeito que enuncia, 
ou seja, é um ser que tem voz ativa e que já é capaz dizer. Olhar para a criança 
como sujeito ativo, participativo em sua própria constituição na e pela linguagem, 
é compreender que nos constituímos enquanto sujeitos através da nossa interação 
com outros sujeitos. A criança na sala de aula é alguém que produz enunciados, se 
permitindo pertencer na sua própria língua. Conforme as autoras escrevem:

entendendo a criança não como ser passivo, mas, ao contrário, um ser que 
tem voz e que é constituído na/pela linguagem, passando de um sujeito 
falado e interpretado pelo outro a um sujeito que enuncia; considerando-
-o não como alguém determinado geneticamente ou um ser autônomo, 
mas, sim, constituído pela linguagem e sempre em relação - com outros 
sujeitos, outros discursos, outras culturas; e que, a partir de suas escolhas 
linguístico-discursivas, busca demonstrar o seu intuito discursivo ao outro, 
manifestando, por meio desses atos singulares, a sua subjetividade (DEL 
RÉ; HILÁRIO; VIEIRA, 2021, p. 20)

Voltando o nosso olhar para a alfabetização, Goulart (2014, p. 42) traz que 
“no processo de alfabetização, temos nos mantido sem saída, reféns de conceber a 
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escola com uma lógica interna própria, “caindo” no eixo simplificador que carac-
teriza historicamente o processo”, neste sentido a autora coloca que a relação de 
síntese e de análise, sobre as unidades linguísticas menores como os fonemas, as 
letras e as sílabas, e das unidades maiores, como a palavra, as frases e os textos, são 
tomadas na hierarquização do modo de organizar, ensinar a língua e avaliação a 
produção de textos dos alunos. Isto significa que ainda estamos presos às questões 
de métodos e não de uso real da língua, além de pensar o ensino da língua mater-
na sem produção de sentido ou de reflexões linguísticas. 

Pensar a produção de enunciados dentro da sala de aula, ou mesmo, em 
um alfabetização dialógica-enunciativa, sob a ótica bakhtiniana, é justamente 
reconhecer que o outro (sujeito) ocupada um lugar na sociedade e que ele tam-
bém tem voz. A criança não é um ser passivo, sem valor, pelo contrário, ela traz 
sua constituição de sujeito e nas interações dentro da sala de aula irá ajudar a 
constituir outros sujeitos cheios de sentidos, alunos, professores, entre outros 
sujeitos que estão dentro do campo escolar. 

Toda a vivência que a criança experimenta dará a ela condições de desen-
volver seu processo de alfabetização significativa. Ao escrever a atividade, preci-
samos criar na criança a autonomia de que aquela atividade seja dela, logo será 
cheia de voz ativa, de demonstração de lugar, de palavras alheias, de enunciados 
ditos e não ditos. Não apenas pensar em copiar ou responder respostas corretas, 
mas a desenvolver o próprio pensamento, o diálogo e enunciados concretos. 

O corpus e parte da análise

Buscando por pistas trazemos como corpus dessa pesquisa as produções 
escritas extraídas do Banco de Textos de Aquisição da Linguagem Escrita – 
BATALE, idealizado pelo GEALE – Grupo de Estudos sobre a Aquisição da 
Linguagem Escrita, desenvolvido por professores pesquisadores da área da pro-
dução escrita da Universidade Federal de Pelotas – Faculdade de Educação – 
PPGE, (MIRANDA, 2001). O Banco coleta produções escritas de crianças bra-
sileiras e portuguesas, das séries iniciais, além de textos produzidos por alunos 
que estão na Educação de Jovens e Adultos – EJA.

É observando os indícios que as crianças vão deixando em suas produções 
escritas livres, assim como fizeram Abaurre, Fiad e Mayrink-Sabinson (1997) que 
buscando compreender o que as crianças já descobriram sobre o sistema de escrita 
e qual interação elas fazem entre o próprio modo de dizer e o que é possível com-
preender desse dito. A cada singularidade que vai ganhando sentido e demonstran-
do o quando a criança já aprendeu sobre o uso da escrita da própria língua materna.

A autora Goulart (2000), ao apresentar parte de sua pesquisa em produ-
ções de textos escritos, expressa bem nosso pensamento quando ela escreve que:
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A aquisição da escrita, nesse caso [em produções de textos], está sendo 
pensada como um processo que dá continuidade ao desenvolvimento lin-
guístico da criança. Esta se apropria de uma outra forma de organização 
das experiências e de interação com a sociedade a que pertence. A relação 
língua oral/língua escrita é considerada como um continuum altamente he-
terogêneo, motivado pelos usos e funções diferenciados que as diferentes 
camadas sociais fazem das duas modalidades e pela variação padrão/não 
padrão. (GOULART, 2000, p. 161 – grifos da autora)

Temos como exemplo a análise da produção escrita do aluno da 1ª série 
A, da Escola Pública, produzida em 2003, a partir do trabalho desenvolvido na 
oficina “A bruxinha atrapalhada” que trazia a narrativa da história em quadri-
nhos da Bruxa Onilda, escrita pela autora Furnari (2002, p. 6-7), o episódio O 
tricô. Após organizarem a sequência das imagens da HQ, as crianças escreve-
ram a narrativa delas, de maneira espontânea e livre, sem interferências, pensan-
do que o possível leitor não teria acesso as imagens.  

A seguir apresentamos parte da análise realizada na produção do aluno 
0173_070527_F_01_05_01_2003_TN_BA_1S_A, presente na imagem e abaixo 
a transcrição do texto.

O TRICÔ. OGATO EITAEPELHÃO ABRTMIEOABRUSHA. 
Fonte: Miranda 2001.

A análise desta produção textual buscou observar os conhecimentos que 
a criança já constitui sobre a linguagem escrita alfabética. Observamos como 
a criança mostra compreender a relação da fala para a escrita no processo de 
diálogos-enunciativos. A partir da narrativa já apresenta, a criança reconta a 
história. Deste modo, observamos a singularidade na escrita do aluno, presentes 
nos saberes iniciais dela sobre a escrita. 

É possível observarmos que a criança apresenta a produção dela com o 
título O tricô, demonstrando o seu conhecimento sobre a escrita de textos narra-
tivos. Pode ser que ela tenha copiado o título da própria história, mas é interes-
sante pensar que a criança, nesse exemplo, já apresenta esta consciência de que 
é importante dar título às histórias, além de demonstrar o conhecimento sobre a 
ordem em que o título aparece. 

No texto produzido por essa criança é possível analisarmos que ela já 
apresenta as noções do sistema de escrita alfabética como representação da fala 
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e uso dentro de um sistema gráfico. De maneira convencional, ela inicia a pro-
dução escrita da margem da direita e direciona a escrita à margem da esquerda. 
Ao completar a escrita até o final da linha, ela começa a utilizar a linha de baixo, 
seguindo o mesmo critério de uso. Embora ela não dê continuidade a escrita 
dela, é possível observamos as marcas de um texto apagado na linha inferior. 

Com relação a esse evento, em que a criança apaga a própria escrita, é 
interessante pensarmos que a criança demonstra compreender que o texto pode 
ser apagado e refeito, mostrando já um indício de compreensão do processo de 
construção da escrita. 

Sobre o texto, propriamente dito, escrito pela criança, podemos com-
preender que o texto que ela busca escrever apresenta o sentido de “O GATO 
ESTÁ ESPERANDO A BRUXA TERMINAR A BLUSA”, ou algo que ca-
minhe nessa direção. Conforme já mencionamos, ela busca dar continuidade 
ao texto dela na linha inferior, porém ao apagar, a escrita não fica nítida para 
podermos ler o que ela escreveu.

Outra questão que merece ser notada acontece em “OGATO/O GATO”; 
“EITAEPELHÃO/ ESTÁ ESPERANDO”; “ABRTMIEOABRUSHA/ A 
BRUXA TERMINAR A BLUSA” no qual podemos observamos uma situação 
da juntura. Segundo Cagliari (1992, p. 142) “esta juntura reflete os critérios que 
ela [a criança] usa para analisar a fala. Na fala não existe a separação de pala-
vras, a não ser quando marcada pela entonação do falante”. Tal evento é muito 
comum quando a criança está aprendendo a escrever de maneira espontânea. 

Também notamos que quando a criança escreve “EITAESPELHÃO/ 
ESTÁ ESPERANDO” é possível percebemos outro fato interessante que, além 
da questão da juntura, ela demonstra perceber que na sílaba há uma nasalização, 
buscando representa-la com o “LHÃO”, ao tentar construir o “RAN”. Neste 
caso, analisamos uma situação de transcrição fonética, que segundo Cagliari 
(1992, p. 138) “é caracterizado por uma transcrição fonética da própria fala”. 
Visto que na língua escrita também conseguimos representar a nasalização tanto 
pelo Ã quanto pelo AN.

Pensando no paradigma indiciário notamos na produção da criança marcas 
de subjetividade e conflitos internos sobre a elaboração de uma escrita que dê con-
ta de atender as necessidades da criança. Sobre isso concordamos ao trazer que:

O SUJEITO/OUTRO está em constante movimento, seja ele um apren-
diz de escrita em busca de autonomia, ou um letrado já de muito tempo. E 
o movimento de um SUJEITO/OUTRO afeta o movimento do OUTRO/
SUJEITO que, no processo de interlocução com ele se encontra e se con-
fronta. (ABAURRE, FIAD e MAYRINK-SABINSON, 1997, p.48)  

Percebemos que a criança enquanto vai produzindo a escrita espontânea vai 
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dialogando hipóteses e conhecimentos de escrita. Esse diálogo pode ter vindo da 
relação de interação com outros textos escritos, de livros, textos produzidos em sala, 
textos escritos vistos em casa, na rua, entre outros. Isto significa dizer que a criança 
vai desenvolvendo a alfabetização de maneira dialógica-enunciativa, ou seja, não 
apenas codificando ou decodificando unidades gráficas das palavras, mas estabele-
cendo relações conflituosas entre o que ela sabe e o que ela pode vir a saber.

Essa consciência do uso da escrita que a criança apresenta é o ponto de par-
tida para trabalhar com elas as questões que ela apresenta dificuldades de entender 
ainda, como o caso da segmentação das palavras e elaboração de algumas sílabas. 

Últimas considerações

Olhando esses processos para os anos iniciais, a forma mecânica como a 
alfabetização acontece, principalmente pela memorização do nome das letras 
do alfabeto, percebemos que isto não contribui para um ensino diferenciado e 
que valorize o sujeito enquanto ser de linguagens. Decorar letras não é fazer uso 
das letras. A alfabetização apresenta uma construção dialógica-enunciativa que 
a escola precisa aprender a lidar, no sentido de mostrar ao aluno que muitas ve-
zes não escrevemos como falamos e que isso é algo natural de qualquer língua.

Pensar na escrita espontânea da criança como um texto de sentidos é re-
conhecer ali a produção de um enunciado. Como sabemos, todo enunciado res-
ponde a algo e deixa em aberto para uma nova resposta. É isso que os textos das 
crianças estão esperando: respostas. 

Enquanto professores alfabetizados precisamos parar de olhar a escrita da 
criança apenas como uma estrutura convencional e encontrar pistas e sinais que 
as crianças deixam sobre qual é a compreensão delas do sistema de escrita. O 
que elas trazem nesses textos é a relação do eu com o outro vivida em diferentes 
contextos. São produções legítimas, cheia de sentidos. 

A primeira vista pode parecer que a criança não está alfabetizada, mas 
ao analisar a produção percebemos o quanto aquela criança já compreende do 
sistema de escrita. Deste modo, já sabemos qual será o nosso ponto de partida 
para fazer com que ela compreenda o que lhe falta. Importante perceber que essa 
relação de interação entre professor e aluno é uma situação concreta da produ-
ção de enunciados dentro da sala de aula. 
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A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NA PROVA SAEB 
NA PERSPECTIVA DA ALFABETIZAÇÃO

Jobson Jorge da Silva1

Vanilma Karla Barbosa de Freitas2

1. Introdução

O presente estudo, pretende de modo geral analisar a articulação exis-
tente entre a teoria e a prática no que se refere à variação linguística na alfabe-
tização, a pesquisa foi feita por meio de análise documental da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) e das questões que compõe a Prova do SAEB para 
o 2º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, instrumento de diagnóstico 
de avaliação da competência em leitura de alfabetizandos. Nesse sentido, re-
fletimos sobre os pressupostos sociolinguísticos que orientam o aspecto da lin-
guagem voltado para a oralidade presente na BNCC, e que se manifestam nos 
conceitos de variedade, contexto e de diversidade, de acordo com a ideia de 
competência comunicativa, temas presentes no documento curricular e anali-
samos as questões do eixo de domínio do sistema alfabético da Prova SAEB 
de 2021, a fim de identificarmos os componentes sociolinguísticos presentes 
na prova.

Segundo Faraco (2008, p. 38), “[...] os grupos sociais se distinguem pelas 
formas de língua que lhes são de uso comum. Esse uso comum caracteriza o 
que se chama de norma linguística”. O uso comum e/ou norma linguística é 
utilizado por determinado grupo social, já que, em muitos casos, os mesmos 
não tiveram acesso/contato com outra visão da língua, de maneira específica, a 

1 Doutorando em Ensino pela Rede Nordeste de Ensino pela Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (RENOEN/UFRPE). Mestre em Educação pela Universidade de Pernam-
buco (PPGE/UPE). Especialista em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura pela Uni-
versidade Federal de Lavras (UFLA). Licenciado em Letras Língua Portuguesa e Língua 
Inglesa pela Universidade de Pernambuco e Licenciado em Pedagogia pelo Centro Univer-
sitário Venda Nova do Imigrante (UNIFAVENI). Professor concursado da rede estadual 
de Pernambuco na área de Língua Portuguesa. jobson.jorge@upe.br.

2 Mestranda em Educação no Programa de Pós-graduação em Educação na Universidade 
de Pernambuco (PPGE/UPE). Especialista em Linguística Aplicada à Língua Portugue-
sa pela Universidade de Pernambuco (UPE). Especialização em Direitos Humanos pela 
Faculdade Venda Nova do Imigrande (FAVENI). Licenciada em Letras na Universidade 
de Pernambuco (UPE). Graduanda em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Uni-
nassau. Professora da Rede estadual de Pernambuco. vanilmaletras@gmail.com.
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norma-culta.
No âmbito escolar, geralmente, estas comunidades linguísticas de menor 

prestígio podem sofrer preconceito linguístico ou serem deixados de lado, pois 
muitos discentes e professores desconhecem o tema e consideram aquela for-
ma de falar como “errada”, se apegando a ideologias normativas, como afirma 
Bagno (1999, p. 13), pois:

o que vemos é esse preconceito ser alimentado diariamente em programas 
de televisão e de rádio, em colunas de jornal e revista, em livros e manuais 
que pretendem ensinar o que é “certo” e o que é “errado”, sem falar, é 
claro, nos instrumentos tradicionais de ensino da língua: a gramática nor-
mativa e os livros didáticos.

Nesta perspectiva, as ferramentas tradicionalmente utilizadas pelas esco-
las podem colaborar para a manutenção da marginalização das variantes que 
não possuem prestígio social. Desse modo, apresenta-se como papel das ins-
tituições escolares mostrar aos alunos que a sociedade atribui valores sociais 
distintos aos diferentes modos de falar a língua e que esses valores, embora se 
baseiam em preconceitos e falsas interpretações do “certo” e do “errado”, têm 
consequências econômicas, políticas e sociais.

Nesse aspecto, defendemos a sociolinguística e acreditamos que as ava-
liações externas precisam contemplar esse campo dos estudos linguísticos ten-
do em vista a presença dessa temática nos documentos oficiais norteadores da 
educação brasileira. Também pensamos em um ensino nacional voltado para 
as variações linguísticas amparados em uma gramática do português brasileiro, 
embasando os falares regionais de cada comunidade de fala.

Ao analisarmos a articulação que é necessária entre a teoria e a prática so-
bre a variação linguística presentes na alfabetização, realizando uma análise da 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e das questões que compõe a Prova 
do SAEB para o 2º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais, instrumento de 
diagnóstico de avaliação que verificam critérios como: apropriação do sistema 
de escrita alfabética, leitura e produção textual, percebemos que a prova em 
questão não dialoga sobre a variação linguística exigida pelo documento nortea-
dor dos currículos estaduais e municipais.

A seguir podemos conferir as habilidades que são avaliadas na Prova 
Saeb: 
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 Fonte: Elaborado pela Daeb/Inep

Tais aspectos da Prova Saeb não contemplam os eixos de Oralidade e 
Análise Linguística/Semiótica que trazem em suas discussões teóricas na BNCC/
Língua Portuguesa aspectos pertinentes às variações linguísticas e sua relação com 
os usuários da língua. Dessa forma, consideramos que ainda há muito a ser discu-
tido e ampliado para o trabalho de variação dentro das avaliações nacionais, visto 
que em muitos casos, esta serve para problematizar as metodologias em sala de 
aula dos professores, cabendo à sua matriz de referência e suas provas a validação 
dos métodos e focos das aulas.

2. Fundamentação teórica 

2.1 Variação Linguística e o contexto escolar

A Sociolinguística é definida por Mollica (2015, p. 9) como:

[...] uma das subáreas da Linguística e estuda a língua em uso no seio das 
comunidades de fala, voltando a atenção para um tipo de investigação que 
correlaciona aspectos linguísticos e sociais. Esta ciência se faz presente 
num espaço interdisciplinar, na fronteira entre língua e sociedade.

Quando nos referimos à Variação Linguística dentro do contexto escolar, 
fazemos menção a todos os avanços que a Sociolinguística proporcionou em re-
lação às pesquisas sobre este tema no ambiente institucional. A Sociolinguística, 
de acordo com Mollica (2015), realiza pesquisas com o objetivo de compreender 
como se dá a variação e seu uso nas diversas comunidades de fala. 

A autora afirma que por sermos indivíduos sociais, nós somos múltiplos, 
e desta forma, também acontece o processo da Variação Linguística, no qual, 
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por fatores sociais, históricos e culturais, os falantes fazem o uso de determina-
das palavras, expressões e tonalidades vocais de região para região do Brasil. 
Nesta perspectiva, nos pontos de pesquisas propostos pela Sociolinguística, está 
a investigação da variação com os aspectos linguísticos e sociais, ou seja, busca-
-se compreender qual é a formação deste processo de fala. Labov (1972), teórico 
da perspectiva da linguística variacionista, acredita que as variações e mudanças 
são inerentes à língua, pois trata-se de um fenômeno cultural motivado por fa-
tores linguísticos e extralinguísticos. Por isso, o ensino de língua que não consi-
dera os aspectos sociais, históricos, geográficos e culturais dos estudantes pode 
acarretar uma aprendizagem limitada sobre a pluralidade linguística existente.

Torna-se relevante mencionar o que é a Variação Linguística segundo os 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), visto que este documento é uma 
das bases que norteiam o ensino de Língua Portuguesa. Para os PCNs:

A variação é constitutiva das línguas humanas, ocorrendo em todos os 
níveis. Ela sempre existiu e sempre existirá independente de qualquer ação 
normativa. Assim, quando se fala em “Língua Portuguesa” está se falando 
de uma unidade que os constitui de muitas variedades. Embora no Brasil 
haja relativa unidade linguística e apenas uma língua nacional, notam-se 
diferenças de pronúncia, de emprego de palavras, de morfologia e de cons-
truções sintáticas, as quais não somente identificam os falantes de comu-
nidades linguísticas em diferentes regiões, como ainda se multiplicam em 
uma mesma comunidade de fala (BRASIL, 1998, p. 29).

Na BNCC podemos destacar o uso e o pensamento das variações, tais 
como explicita o documento: “[...] é importante contemplar o cânone, o margi-
nal, o culto, o popular, a cultura de massa, a cultura das mídias, a cultura digital, 
as culturas infantis e juvenis, de forma a garantir uma ampliação de repertório e 
uma interação e trato com o diferente” (BRASIL, 2018, p. 70), de maneira que 
é “[...] a escola, como espaço de aprendizagem e de democracia inclusiva, deve 
se fortalecer na prática coercitiva de  não  discriminação,  não  preconceito  e  
respeito  às  diferenças e diversidades” (BRASIL, 2018, p. 14).

Bagno (1999, p. 19) comemora o reconhecimento dessa temática como im-
portante para o ensino de língua, ao afirmar que “Felizmente, essa realidade lin-
guística marcada pela diversidade já é reconhecida pelas instituições oficiais encar-
regadas de planejar a educação no Brasil”, mas, embasando-se na continuidade da 
sua pesquisa sobre Variação Linguística, podemos afirmar que o seu desejo de que 
o reconhecimento linguístico “desçam das altas esferas governamentais e se propa-
guem pelas salas de aula de todo o país!” não ocorre da maneira que ele desejou.

Para o senso comum, o “bom português” refere-se ao considerado como 
uso correto e aceitável, de uma determinada variante de prestígio, mas, emba-
sando-se nos postulados pelo PCNs (1998), podemos afirmar que os diversos 
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grupos sociais existentes no Brasil criaram, e continuam a criar, na sua fala uma 
comunicação própria e se identificam socialmente por ela. 

Desse modo, torna-se compreensível a importância de o aluno se sentir 
inserido dentro do ambiente escolar, para que assim ele possa compreender que 
a sua forma de fala é legítima e não pode ser desrespeitada. Assim, podemos 
notar o papel social que a língua possui, pois refere-se a:

um   conjunto   de   usos concretos, historicamente situados, que envolvem 
sempre um locutor e um interlocutor, localizados num espaço particular, 
interagindo a propósito de um tópico conversacional previamente nego-
ciado. [...] é um fenômeno funcionalmente heterogêneo, representável por 
meio de regras variáveis socialmente motivadas (CASTILHO, 2000, p. 12).

Em outras palavras, o sistema linguístico não é homogêneo, pois é consti-
tuído por um conjunto de regras variáveis, associado a regras categóricas, formado 
por todos os níveis linguísticos: fonológico, morfológico, sintático, lexical e discur-
sivo. Logo, a língua é composta por Variações Linguísticas que ocorrem devido 
a diversos fatores que tornam esses falares distintos pertencentes a determinado 
grupo social, por isso, essas variações de cada grupo de falante não podem ser 
definidas como um falar “errado”. Consoante afirma Busse (2015, p. 35):

Olhar para o fenômeno da variação na língua a partir da noção de erro, 
lapso ou desvio significa ignorar que as línguas mudam no tempo, no es-
paço geográfico e socialmente. É desconsiderar que a mudança é fator de 
manutenção das línguas vivas. A vida das línguas está condicionada aos 
falares que a compõem.

Nesta perspectiva, abordar as variações como desvios, erros e lapsos é 
equivalente a desconsiderar a mudança linguística a partir dos principais fatores, 
que são: o tempo, o espaço geográfico e as relações sociais. Portanto, pode-se 
classificar Variação Linguística pelas adaptações que aconteceram, e continuam 
a acontecer, devido ao contexto sociocultural, histórico e geográfico dos diversos 
grupos de falantes existentes em um mesmo idioma.

Nas várias formas de interação a língua que utilizamos muda, de alguma 
maneira, para adaptar-se ao interlocutor e ao contexto da situação comunicati-
va. A variação é inerente à fala, segundo Labov (1972)3, e consequentemente, à 
própria comunidade de fala, pois está relacionada aos diferentes papéis sociais 
exercidos por cada um dos indivíduos. Já que, conforme observa Alkmin (2001), 
os fenômenos de Variação Linguística estão relacionados a vários fatores, tendo 
em conta que dentro da mesma comunidade existem pessoas com idade, sexo e 
origem geográfica diferentes, o que resulta nas distintas possibilidades e formas 

3 Tradução por Marcos Bagno, Maria Marta Pereira Scherre, Caroline Rodrigues Cardoso 
do livro Padrões sociolinguísticos, autoria de William Labov (1972), São Paulo: Parábola 
Editorial, 2008.
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dos indivíduos falarem. Consoante Labov (1972):

A comunidade de fala não se define por nenhum acordo marcado quanto 
ao uso dos elementos da língua, mas sobretudo pela participação num 
conjunto de normas compartilhadas; tais normas podem ser observadas 
em tipos de comportamento avaliativo explícitos e pela uniformidade de 
padrões abstratos de variação que são invariantes em relação a níveis par-
ticulares de uso (p. 120-121).

Nesta perspectiva, todos os fatores internos e externos à língua, as diversas 
adaptações, adequações e modificações na Língua Portuguesa, com o tempo, re-
sultaram em formas distintas do uso da língua que, em alguns casos, podem ser 
consideradas como “inimigas” da norma-culta4,  variação de prestígio utilizada 
pelas instituições de ensino, e, por consequência, passam a ser vistas com “maus 
olhos”. Desse modo, podemos afirmar que o aluno vive em meio a dois mundos 
em que o que ele já possui internalizado sobre a língua, na sua comunidade de 
fala, pode vir a entrar em choque ao chegar na escola e encontrar uma variante 
de prestígio que tenta alcançar a norma-padrão5 idealizada.

Sendo assim, o educando pode sentir dificuldades ao deparar-se com um 
mundo totalmente diferente em relação a sua realidade, pois em uma comunida-
de de fala os participantes apresentam diferentes concepções em relação à língua 
e gramática, e formam assim novos usos da língua. Diante deste fato, torna-se 
cada vez mais necessário que os professores compreendam os estigmas e pres-
tígios relacionados à Língua Portuguesa e, principalmente, o que pode ser feito 
e proposto em sala de aula para que os preconceitos sobre a fala sejam banidos. 

A Variação Linguística é um tema que ainda necessita de atenção por parte 
dos professores de Língua Portuguesa. Discutir e levar o aluno a refletir sobre a 
fala é necessário, principalmente, por meio de elementos históricos e culturais, 
pois o discente ao chegar na escola já possui uma carga de conhecimentos adquiri-
dos com o seu grupo social. No qual, ele conhece e utiliza com eficiência a língua, 
porém, nas aulas, o aluno deve ser guiado a conhecer a variedade de prestígio, en-
sinada pelas escolas, mas esse processo não pode ser excludente. Evidentemente, 
deve ser utilizada a variação eleita pela escola na prática educacional, porém, tam-
bém, os alunos precisam identificar a sua variação como legítima, pertencente ao 
seu grupo de fala, e compreender que as possíveis diferentes situações de intera-
ção, oral e/ou escrita, exigem conhecimentos específicos da língua. 

4 Bezerra (2011) categoriza norma-culta como um conjunto de usos reais da língua por 
falantes de prestígio, ou seja, para aqueles que se pautam na gramática normativa a nor-
ma-culta é o modelo que mais se aproxima da “língua certa”.

5 De acordo com Bezerra (2011), a norma-padrão é uma norma baseada em uma variedade 
linguística tomada como ideal, desse modo, se afasta dos usos reais e se codifica em gra-
mática e dicionários.
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Antunes (2007, p. 99) argumenta que “não basta somente se fazer en-
tendido, é preciso antes de tudo e mais do que tudo saber adequar a língua à 
situação na qual se está inserido”. Por isso, conhecer as diversas formas de falas 
existentes possibilitam aos estudantes adequar-se aos grupos sociais.

2.2 Prova SAEB e o tratamento da variação linguística para a alfabetização

O Sistema de Avaliação (SAEB) foi criado em 1990, e desde então vem 
passando por uma série de modificações para que possa acompanhar a evolução 
da educação brasileira, bem como atenda as demandas sociais existentes entre 
os estudantes brasileiros.

Para tanto, podemos conceituar o SAEB como:

um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao Inep 
realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que po-
dem interferir no desempenho do estudante. Por meio de testes e questio-
nários, aplicados a cada dois anos na rede pública e em uma amostra da 
rede privada, o Saeb reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos 
estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de 
informações contextuais. O Saeb permite que as escolas e as redes munici-
pais e estaduais de ensino avaliem a qualidade da educação oferecida aos 
estudantes. O resultado da avaliação é um indicativo da qualidade do en-
sino brasileiro e oferece subsídios para a elaboração, o monitoramento e o 
aprimoramento de políticas educacionais com base em evidências (INEP).

Partindo de suas estruturas e organizações, pensamos nessa pesquisa que 
elucida a análise da proposta das provas nacionais no que diz respeito à variação 
linguística existentes no vasto território brasileiro.

Segundo Bagno (2005), uma educação linguística adequada deve oferecer es-
tratégias para um tratamento da Variação Linguística que não se limite a fenômenos 
de prosódia (“sotaque”) ou de léxico (“aipim”, “mandioca”, “macaxeira”), mas que 
evidencie o fato de que a língua apresenta variação em todos os seus níveis, e que 
essa variação da língua está indissoluvelmente associada à variação social. Assim, 
a escola possui a função de reconhecer a importância das Variações Linguísticas 
que formam a sociedade em que vivemos, pois mostra-se de extrema relevância que 
este reconhecimento seja feito com base em fatos verídicos sobre a língua, para que 
assim não haja atos de discriminação contra as variantes e seus falantes.

A linguagem é concebida mediante a interação social e as suas práticas, 
sendo assim, a norma-culta em contraste com as demais Variedades Linguísticas 
precisa ser definida e compreendida dentro do ambiente escolar. Pois, conforme 
argumenta Mattos e Silva (2006), há diversos fatores sociais, formativos e histó-
ricos que proporcionam tais atos.

Os professores de português, por necessidades exigidas por nossa sociedade 
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discriminatória, têm de explicitar a seus estudantes que certos usos variá-
veis são censurados em certas situações socioculturais. [...] (o professor) 
se tiver uma boa formação linguística, especificamente sociolinguística, 
deverá demonstrar, por exercícios, o valor social das variantes de um ele-
mento variável no português do Brasil (MATTOS E SILVA, 2006, p. 282).

De forma concisa, apesar de a Variação Linguística ser algo que o aluno 
traz consigo quando ingressa na escola, e por ser constituída por diversos fato-
res que moldam o conhecimento linguístico do falante, ainda mostra-se neces-
sário um reconhecimento e uma abordagem sensível dessa vertente da Língua 
Portuguesa em sala de aula, mas não apenas nestes ambientes, principalmente 
dentro do Livro Didático, que de acordo com Bagno (1999), privilegia a norma-
-padrão e colabora para perpetuação do preconceito linguístico, no qual,

[...] Esse círculo vicioso se forma pela união de três elementos [...] a gra-
mática tradicional, os métodos tradicionais de ensino e os livros didáticos. 
Como é que funciona esse círculo? Assim: a gramática tradicional inspira 
a prática de ensino, que por sua vez provoca o surgimento da indústria do 
livro didático, cujos autores – fechando o círculo – recorrem à gramática 
tradicional como fonte de concepções e teorias sobre a língua (p. 93-94).

Conforme todos os argumentos supracitados entendemos que a prova que 
tem como função avaliar o ensino e seu processo em todas as escolas brasileiras, 
ainda não valoriza aspectos sociais e culturais como as variações linguísticas que 
referenciam e dão voz às mais variadas comunidades. 

Ao longo das questões da prova não existe menção às regras variáveis, e 
também não encontramos referências sobre a variedade sociolinguística, o que 
aponta que apesar do documento referência especificar que as questões seguem 
as orientações expostas pela BNCC.

No documento ficam expressos os aspectos que se referem: 

Os conhecimentos grafofônicos, ortográficos, lexicais, morfológicos, sintá-
ticos, textuais, discursivos, sociolinguísticos e semióticos que operam nas 
análises linguísticas e semióticas necessárias à compreensão e à produção 
de linguagens estarão, concomitantemente, sendo construídos durante o 
Ensino Fundamental. Assim, as práticas de leitura/escuta e de produção 
de textos orais, escritos e multissemióticos oportunizam situações de refle-
xão sobre a língua e as linguagens de uma forma geral, em que essas des-
crições, conceitos e regras operam e nas quais serão concomitantemente 
construídos: comparação entre definições que permitam observar diferen-
ças de recortes e ênfases na formulação de conceitos e regras; comparação 
de diferentes formas de dizer “a mesma coisa” e análise dos efeitos de 
sentido que essas formas podem trazer/ suscitar; exploração dos modos 
de significar dos diferentes sistemas semióticos etc. Cabem também refle-
xões sobre os fenômenos da mudança linguística e da variação linguística, 
inerentes a qualquer sistema linguístico, e que podem ser observados em 
quaisquer níveis de análise. Em especial, as variedades linguísticas devem 
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ser objeto de reflexão e o valor social atribuído às variedades de prestígio e 
às variedades estigmatizadas, que está relacionado a preconceitos sociais, 
deve ser tematizado (BRASIL, 2018, p.16).

Nesse trecho percebemos o quanto a base nacional apresenta o tratamen-
to das variedades linguísticas dentro do que rege os currículos estaduais e muni-
cipais, na perspectiva de planejamentos e metodologias orientadas pela BNCC. 
Essa organização da língua portuguesa na base curricular deve ser observada 
desde as séries iniciais até as finais, de maneira organizada e embasada em mé-
todos e ações eficazes diante da aprendizagem significativa. O que podemos 
observar é que se não há uma consonância entre o documento e a avaliação, não 
tem como existir consonância no ensino da língua, ainda mais no que diz respei-
to à alfabetização e ao letramento, foco dos anos iniciais do ensino fundamental.

3. Considerações finais 

Após toda a discussão apresentada, embora ocorra, de maneira geral, um en-
sino de língua pautado na norma-culta, mostra-se indispensável o olhar sensível ao 
contato direto dos estudantes com os diversos tipos de variações, já que a sociedade 
na qual vivemos é formada por diversas comunidades linguísticas. Desse modo, a es-
cola deve compreender e respeitar as variações que os discentes utilizam, e até mes-
mo expor como essas variações da língua funcionam, comparando-as entre si em 
condições de igualdade linguísticas. Sendo assim, os docentes devem respeitar es-
sas variações, e principalmente, utilizar uma pedagogia que reconheça as Variações 
Linguísticas como algo pertencente à língua, sem gerar preconceito linguístico.

Consoante Bezerra (2011, p. 33), a concepção de norma-culta “reduz a 
língua a um padrão artificial, idealizado, que se tenta impor a todos os falantes 
como único uso possível”, desse modo, o ensino de Língua Portuguesa alicer-
çado nessa perspectiva contribui para a descriminação das variações de menor 
prestígio. Este tipo de mentalidade apesar de ainda se fazer presente em algumas 
instituições de ensino, se mostra alheio ao real uso da língua por parte de seus 
estudantes, já que as salas de aulas são formadas pela diversidade. 

Desse modo, o ensino não pode ser pautado apenas em uma norma linguís-
tica, mas deve embasar-se e tratar amplamente todas as possibilidades e aborda-
gens compreendidas pelos alunos e professores. A escola e os docentes devem es-
tar atentos ao conteúdo que é trabalhado em sala de aula e, principalmente, como 
este conteúdo é proposto para os alunos, tomando por base que a instituição de 
ensino possui um papel de oportunizar e proporcionar uma visão total da língua e, 
sendo assim, esta visão limitada sobre uma supremacia de determinada Variação 
Linguística pode conceder um entendimento errôneo sobre a língua aos alunos.

Quanto à prova SAEB cabe à sua organização um vínculo maior de 
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proximidade tanto quanto ao documento curricular como à metodologia do 
professor em sala de aula.
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O QUE SABEM OS PROFESSORES 
ALFABETIZADORES SOBRE 
A LINGUÍSTICA TEXTUAL? 

Jobson Jorge da Silva1

Aryane Vanusa Cavalcanti Alves2

1. Introdução

Nas últimas décadas do século XX, a forma de pensar sobre a leitura 
e a escrita começou a transformar-se, consideravelmente, com foco nas práti-
cas sociais, ou seja, em um processo de alfabetização a partir do letramento. 
Atribuindo os índices e fracassos do sistema educacional, no que diz respeito a 
língua e seu uso social e escolar, às práticas docentes.

Entendemos que a linguagem, é a base fortificadora do processo de en-
sino/aprendizagem, sendo crucial em todo o processo de aprendizagem, preci-
sando ser desenvolvida plenamente desde a mais tenra infância. Nesse sentido, é 
por meio dela que se solidificam saberes e se constroem conhecimentos, precisa 
ser priorizada e plenamente discutida desde a Educação Infantil, enquanto ins-
tituição responsável pela educação e desenvolvimento social, cognitivo e afeti-
vo dos/as alunos/as. Não obstante, ela deve ser reconhecida como elemento 
de fundamental importância, não só no âmbito escolar, mas de forma geral, é 
indispensável que a realidade vivenciada em diversas instituições deixa muitas 
lacunas quando se trata da competência do corpo docente em atividades que 
envolvam a aquisição da linguagem por meio das práticas de letramento.

Atribuímos o fracasso do/a leitor/a em suas experiências cotidianas ao fato 

1 Doutorando em Ensino pela Rede Nordeste de Ensino pela Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (RENOEN/UFRPE). Mestre em Educação pela Universidade de Pernam-
buco (PPGE/UPE). Especialista em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura pela Uni-
versidade Federal de Lavras (UFLA). Licenciado em Letras Língua Portuguesa e Língua 
Inglesa pela Universidade de Pernambuco e Licenciado em Pedagogia pelo Centro Univer-
sitário Venda Nova do Imigrante (UNIFAVENI). Professor concursado da rede estadual 
de Pernambuco na área de Língua Portuguesa. jobson.jorge@upe.br.

2 Mestra em Letras pelo Programa de Mestrado Profissional em Letras (PROLETRAS). 
Especialista em Educação e Sociedade pela Faculdade São Luís e Educação Especial pela 
Universidade de Pernambuco. Graduada em Licenciatura Plena em Letras pela Universi-
dade de Pernambuco. Atua no ensino de Língua Portuguesa e Língua Inglesa na educação 
básica pública. E-mail: aryane.cavalcanti@upe.br.
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de não saberem ler, ou seja, de não interpretarem o que foi dito, por não obterem 
determinado conhecimento de mundo, de não conseguirem determinado nível 
de desenvolvimento das ideias por meio da oralidade, consequentemente, não 
desenvolvem uma prática de escrita crítica e emancipadora. Além disso, como 
se sabe, da falta de capacidade argumentativa, do não exercício da formulação de 
ideias, conceitos e opiniões próprias. Podemos afirmar, ainda que, a linguagem e 
seus usos, não é significativa apenas no que dizem os textos, mas incorporar o que 
eles trazem para transformar nosso próprio conhecimento, desenvolvendo-o, de 
forma que se aprimore além dos conhecimentos, saberes intrínsecos à vida social.

Para tanto, o processo de alfabetização e letramento inicia com as prá-
ticas do/a professor/a alfabetizador/a ainda nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, mas nossa pergunta é: quais os saberes do/a professor/a alfa-
betizador/a sobre Linguística Textual para atuar no processo de aquisição da 
linguagem? Este questionamento norteará nossa pesquisa. Nessa perspectiva 
o/a professor/a assume um papel salutar para a reversão do quadro de analfa-
betismo e dificuldades futuras na língua escrita, está na sua prática uma possível 
solução para o processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem.

Diante dessas reflexões a presente pesquisa tem como objetivo investigar 
os saberes do/a professor/a alfabetizador sobre Linguística Textual. Bem como, 
tem por objetivos específicos: a) identificar as práticas do/a professor/a atra-
vés da Linguística Textual para a aquisição da linguagem escrita; b) descrever 
a aquisição e o desenvolvimento da linguagem escrita no Ciclo Alfabetizador; 
c) analisar as práticas docentes como meio de desenvolvimento do processo de 
aquisição da linguagem escrita.

Pensamos dessa maneira que o saber linguístico de um/uma professor/a 
alfabetizador/a é imprescindível, cabendo ele compreender este objeto língua nas 
mais diferentes concepções e aspectos, ainda porque a língua que a escola ensina, 
já é colocada a funcionar por seus falantes que já vem com uma gramática interna-
lizada, ou seja, já chegam à escola com uma gramática em funcionamento.

A análise que propomos, de abordagem qualitativa, é um exercício inicial 
para compreender o lugar dos estudos linguísticos na formação de um/uma pro-
fessor/a alfabetizador/a, para tanto analisaremos obras (artigos, monografias e 
livros) que apresentam saberes necessários e como estes conduzem à uma práti-
ca eficiente e eficaz no processo de aquisição da linguagem escrita.

2. Fundamentação

A importância da Linguística de Texto como campo do saber no agru-
pamento dos conhecimentos necessários de um/uma professor/a-alfabetiza-
dor/a, diante do seu papel de conduzir a criança, nos Anos Iniciais do Ensino 
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Fundamental, ao mundo da linguagem, e para o domínio das suas formas, bem 
como para o processo de compreensão e entendimento do seu funcionamento, 
parece-nos essencial, pois garante ao processo de aquisição e suas necessidades, 
ações pertinentes e contextualizadas essenciais para a alfabetização.

Tradicionalmente a escola designa ao/à professor/a dos Anos Iniciais a 
tarefa de alfabetizar, tendo o papel de inserir a criança no mundo do sistema 
de escrita alfabética, inicialmente com a língua que ela já utiliza, e partindo 
dela dar-lhe acesso ao processo de aprender a leitura e a escrita. Dessa manei-
ra, concordamos com Faraco (2020), quando este afirma que “o[a] professor[a] 
alfabetizador[a] precisa, entre outras coisas, ter um bom conhecimento da orga-
nização do nosso sistema gráfico para melhor sistematizar seu ensino; para en-
tender as dificuldades ortográficas de seus[suas] alunos[as] para auxiliá-los[as] a 
superá-las” (p. 9), Faraco elucida o conhecimento do sistema gráfico, ampliando 
essa reflexão para os demais conceitos e práticas linguísticas, visto que é papel 
deste profissional a condução para formar leitores/as e escritores/as.

Destarte, o conhecimento linguístico de um/uma professor/a alfabetiza-
dor/a é essencial, cabendo a sua prática a condição da compreensão do objeto lín-
gua nas suas várias concepções e variações, pois o/a professor/a precisa entender 
que diante do uso da língua, existe a necessidade de identificar quem a utiliza, pois 
como reitera Guimarães (2002, p.18) “só há línguas porque há falantes”.

Direcionamos nossa reflexão a ideia de que na fala e, de forma direta, na 
língua em uso, o/a usuário/a da língua se manifesta na enunciação e conduz 
essa língua em um contexto e em um tempo, dessa forma, a língua que utiliza-
mos já possui uma gramática que é utilizada pelo/a falante.

O ensino do processo de alfabetização tem por objetivo habilitar o/a 
usuário/a para o conhecimento, e aprimoramento deste, da sistematização de 
um conhecimento gramatical, que deverá gerenciar a leitura e posteriormente 
a escrita, a gramática gerencia os saberes linguísticos, mas estes não devem se 
limitar aos saberes da gramática, as variedades linguísticas e de significados, a 
compreensão textual, a produção de texto oral e escrito, os signos e seus sons, 
deverão ser gerenciados pelos saberes linguísticos do/a professor/a, conduzindo 
a uma prática contextualizada às vivências diárias dos estudantes. 

A importância da linguística nos processos da linguagem é viabilizada por 
Saussure, para o teórico e fundador da ciência da linguagem é a “a ciência que 
se constitui em torno dos fatos da língua passou por três fases sucessivas antes de 
reconhecer qual é o seu verdadeiro e único objeto” (SAUSSURE, 2012, p. 31). 
Tais fases são a Gramática, a Filologia e Gramática Comparada, que evoluem 
de acordo com as vivências e ações históricas dos povos usuários da língua, que 
está em constante evolução.
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Saussure (2012 apud DIAS e STURZA, 2017, p. 155) afirma também:

Que todas as formas de expressão humana é o que forma a Linguística. 
Compreendemos, deste modo, que é tudo o que se refere ao homem[mu-
lher], inclusive a língua. É desta forma, então, que a Linguística faz in-
terface com distintas ciências, como biologia, sociologia, antropologia, 
psicologia, etc. 

Diante da reflexão acima percebemos e podemos afirmar que a linguística 
é um campo do saber da linguagem, e a linguística de texto possui a produção 
textual como objeto de estudo, refletindo as relações entre língua e pensamento, 
com suas capacidades motoras, visuais e perceptivas, assim como a construção 
da significação dessas conexões. 

Koch (2017) afirma que a preocupação inicial da linguística textual é o 
texto, que envolve todas as práticas linguísticas, sociais e cognitivas em seu fun-
cionamento, organização, produção, compreensão no meio social. É esse texto 
o principal objeto de ensino do/a professor/a alfabetizador/a, pois este entende 
e organiza sua prática alfabetizadora partindo da presença do texto na sociedade 
e nas vivências do seu alunado.

Dentro das reflexões acerca dos saberes linguísticos apontamos a ideia de 
Fávero e Koch (1985, 34): “A Linguística Textual deve ser vista como o estudo 
das operações linguísticas, cognitivas e argumentativas reguladoras e controla-
doras da produção, construção, funcionamento e recepção de textos escritos ou 
orais”. Tais elementos refletem sobre a ideia e condição da textualidade e seus 
aspectos de coesão e coerência diante da argumentação presente no texto produ-
zido, de forma que conduz nosso pensamento à um processo de aprimoramento 
dos saberes e metodologias do/a docente.

Para Auroux (1992):

O saber linguístico é múltiplo e principia naturalmente na consciência do 
homem[mulher] falante. Ele é epilinguístico, não colocado por si na repre-
sentação antes de ser metalinguístico, isto é, representado, construído e ma-
nipulado enquanto tal com a ajuda de uma metalinguagem (1992, p.16). 

O saber epilinguístico é aquele que todo falante tem da sua experiência 
cotidiana, e o metalinguístico refere-se à apropriação da linguagem para explicá-
-la. Para o autor o saber linguístico se referencia em entender a linguística como 
uma forma de entendimento da prática teórica, ela é por si só uma forma de es-
truturação do saber, dessa maneira ressaltamos a necessidade do/a professor/a 
dominar tais saberes para a sua atuação docente.

Entendemos que ensino da língua portuguesa nas escolas designa-se a con-
duzir ao/à aluno/a para o uso da linguagem convencional e escrita, para as suas 
várias situações de uso e manifestações, sendo esta base para o entendimento 
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e conhecimento das demais áreas do saber que dependerão da capacidade lin-
guística da compreensão e do entendimento. Na escola, o saber docente pode 
ser entendido “como um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos 
coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplina-
res, curriculares e experienciais” (TARDIF, 2002, p. 36), diante da alfabetização 
o/a professor/a precisa ser conduzido/a por um processo formativo pertinente 
às reflexões e conhecimentos linguísticos.

Para Shulman (1987, p. 8), o/a professor/a tem a necessidade de conhe-
cer o objeto do conhecimento que ensinará, e as teorias e metodologias de ensi-
no relacionadas ao conteúdo, além de saber de onde vem seus aprendentes, seu 
contexto social e demais características, nestes incluem os saberes linguísticos. 
Ainda para o autor (1987, p. 11), “uma das tarefas mais importantes para a 
comunidade de pesquisa é trabalhar com profissionais na prática para desenvol-
ver representações codificadas/sistematizadas da sabedoria didática de profes-
sores/as competentes”. Nesta pesquisa enfocamos os saberes linguísticos que 
o/a professor/a alfabetizador/a precisa dominar no processo da aquisição da 
linguagem, no entanto podemos elucidar inúmeros saberes necessários aos/à 
docentes ao longo dos anos de sua atuação.

Para Orlandi (2002) “a questão do saber adquire o sentido de uma prá-
tica que deixa resultados na história do homem[mulher]” (p.16), e quando este 
saber elucida discursos e posições que transformam não só a vida do próprio 
indivíduo, mas sim um grupo que é orientado por ele, temos aqui os saberes 
linguísticos de um/uma professor/a alfabetizador/a que conduz seus estudantes 
à aquisição da língua escrita, mas que representa muito além disso, representa: 
a inserção na cultura escrita, as possibilidades da aprendizagem das áreas do 
conhecimento, e em consequência disso, a transformação social da vida daquele 
indivíduo e de sua comunidade.

Para Magda Soares (2004, p. 47), alfabetização é a “ação de ensinar/
aprender a ler e a escrever”, ou seja, tornar o indivíduo capaz de ler e escre-
ver é torná-lo alfabetizado, é conduzir seus estudantes ao processo de aquisi-
ção da linguagem escrita, através de práticas e de intervenções que serão ge-
renciadas pelos saberes da linguística textual, adquiridos ao longo da prática 
diária de alfabetizar, diante dessa reflexão constatamos que para alfabetizar 
o/a professor/a deve conhecer a língua que ensina, bem como sua estrutura 
e seu funcionamento, garantindo entendimento e prática diante da linguagem, 
quando a alfabetização vem alinhada ao processo de letramento, vemos que a 
teoria dos saberes linguísticos já de fato está sendo aplicada.

Diante do exposto nos apropriamos do sistema de escrita pensamos no 
processo de letramento e sua interferência nele. O letramento é conceituado por 
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Soares, de uma forma a tornar usual a função da escrita em meio a sociedade, 
para tanto a autora diz que:

Letramento é palavra e conceito recentes, introduzidos na linguagem da 
educação e das ciências linguísticas há pouco mais de duas décadas. Seu 
surgimento pode ser interpretado como decorrência da necessidade de 
configurar e nomear comportamentos e práticas sociais na área da leitura 
e da escrita que ultrapassem o domínio do sistema alfabético e ortográfi-
co, nível de aprendizagem da língua escrita perseguido, tradicionalmente, 
pelo processo de alfabetização (2004, p. 96).

Assim, as práticas realizadas para a aquisição da linguagem escrita en-
globam situações e formas de trabalho alfabetizador, que otimizam o desen-
volvimento dela. Ao utilizarmos a escrita, faremos com que os/as alunos/as, 
compreendam melhor o que estão aprendendo na escola, e o que acontece no 
mundo em geral, entregando a eles/as um horizonte, totalmente, novo. Esta 
utilização por meio do letramento conduzirá aos/às alunos/as para um efetivo 
uso da linguagem, tais práticas trabalham na perspectiva de uma ampliação da 
linguagem para o meio social, contribuindo assim para a inserção da criança.

Ao longo das reflexões da base teórica dessa pesquisa percebemos que a re-
levância do saber do/a professor/a sobre a linguística textual o/a conduzirá para 
uma prática eficaz no processo de aquisição da linguagem, no entanto as princi-
pais reflexões são que o/a professor/a não passa por formação sobre o assunto 
e nem ao menos busca aprimorar saberes inicialmente adquiridos na graduação.

Atualmente está em processo de implantação a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) que orientará a prática docente ao longo da Educação Básica, 
o documento orientará a criação dos currículos estaduais e municipais. No caso de 
Língua Portuguesa no ensino fundamental nos Anos Iniciais, o documento divide 
as práticas de linguagem em quatro categorias: Leitura/escuta, Escrita, Oralidade, 
e, Análise linguística/semiótica, que serão analisados em uma próxima produção 
acerca dos saberes docentes para o ensino e prática da BNCC.

3. Metodologia 

Para alcançar o objetivo do estudo, foi utilizada como pesquisa o método 
de revisão bibliográfica, pois viabiliza a síntese dos resultados de diversos estu-
dos possibilitando conclusões gerais sobre um tema. 

Biazin e Scalco (2008, p. 76) explicam que a pesquisa bibliográfica, é “de-
senvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros 
e artigos científicos”. Esse tipo de pesquisa coloca o/a pesquisador/a em conta-
to direto com tudo aquilo que foi escrito sobre determinado assunto.

Para realizar este trabalho científico foram realizadas pesquisas de artigos 
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nas bases de dados virtuais que reúnem trabalhos nacionais de cunho científico. 
Nos quais foram utilizadas as publicações de 2011 até os dias atuais.

A coleta de dados foi realizada da seguinte forma: no primeiro momento 
foi realizada uma busca nas plataformas digitais de ensino e trabalho científico, 
teses, revistas, artigos e livros que continham o tema a ser abordado e em segui-
da foi realizada a seleção dos documentos a serem utilizados nesta pesquisa. 

4. Análise de dados

Os dados apresentados foram resultados de uma pesquisa prévia em sites 
acadêmicos a respeito da temática escolhida. Para a busca utilizamos as pa-
lavras-chave do trabalho: Linguística Textual; Saberes Docentes; Aquisição da 
Linguagem. Encontramos nove trabalhos que apresentavam os elementos da 
pesquisa: sete artigos, uma dissertação e uma monografia, no entanto apenas 
três se encaixam nas propostas da discussão.

Quadro 1 – Classificação dos escritos de acordo com o título do artigo, nome do periódico, 
autor, ano de publicação, objetivos do estudo e resultados.

Título do artigo/Palavras-
-chave/

Nome do periódico/
Ano de publicação

Autores Objetivos do
Estudo/ Resultados

O saber linguístico: um 
olhar sobre a formação do-
cente no curso de pedagogia 
da UFSM
Estudos Linguísticos; Curso 
de Pedagogia da UFSM; dis-
ciplinas; língua e linguagem.
Linguagem & Ensino, Pe-
lotas, v.20, n.2, p. 149-169, 
jul./dez. 2017

Adriele 
Delgado 
Dias e 
Eliana 
Rosa 
Sturza

Apresentar 
uma análise 
sobre a pre-
sença da Lin-
guística no rol 
de disciplinas 
que compõem 
o currículo 
do Curso de 
Pedagogia da 
UFSM.

Os resultados nos mostram que há 
uma preocupante ausência da Lin-
guística e também uma imprecisão 
sobre qual conceito de língua norteia a 
formação do Pedagogo, tendo em vista 
que ele necessita desses conhecimen-
tos linguísticos para trabalhar com a 
aquisição da língua e da linguagem no 
processo de alfabetização.

Caracterização da prática 
docente de professores de 
língua portuguesa em es-
colas públicas de educação 
básica da cidade de Santa 
Maria/RS
Prática Docente. Professores 
de Língua Portuguesa. Esco-
las de Educação Básica.
Educere. 2017.

Kauana 
Martins 
Bonfada;
Sônia 
Suzana 
Farias 
Weber; e, 
Eduardo 
Adolfo 
Terrazzan

Caracterizar 
a prática 
docente de 
Professores de 
Língua Portu-
guesa (PLP) 
de Escolas 
Públicas de 
Educação 
Básica da ci-
dade de Santa 
Maria/RS.

A partir de todo o processo da 
pesquisa foi possível perceber que 
a prática docente do professor de 
Língua Portuguesa está baseada na 
transposição didática, ou seja, na 
abordagem de conceitos e conteúdos, 
das concepções: linguística e literária, 
que deveriam servir como um aporte 
teórico para o trabalho com ensino 
de língua materna. Logo, compreen-
demos por meio de questionamentos, 
que existe um saber teórico, que 
influencia na prática docente do 
Professor de Língua Portuguesa.
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A importância da linguísti-
ca na formação do profes-
sor alfabetizador
Alfabetização; formação 
docente; embasamento teó-
rico-linguístico; “o certo”; 
“o errado”; valorização da 
oralidade. 
Uniesp. 2017.

Marta 
Virgínia 
Machado 
Klein

Refletir sobre 
a importância 
da linguística 
na formação 
do professor 
alfabetizador

Observou-se a importância do 
preparo do professor alfabetizador, 
pois este quando munido da lin-
guística, com certeza, sobrepõe-se 
ao alfabetizador tradicional, porque 
incentivando a oralidade de seus 
alunos e criando neles o respeito 
pelos diferentes dialetos existentes 
em uma língua, produz um ensino 
mais adequado à realidade de seus 
alfabetizandos, promovendo uma 
melhor aprendizagem.

Fonte: Quadro produzido pela autora.

O primeiro artigo apresentado no quadro teórico: O saber linguístico: 
um olhar sobre a formação docente no curso de pedagogia da UFSM, realiza 
uma análise inicialmente sobre a presença dos Estudos Linguísticos no conjunto 
de disciplinas do Curso de Pedagogia da UFSM, apresentando uma discussão 
muito válida, pois apresenta exatamente as reflexões sobre os saberes que são 
necessários para as práticas linguísticas em salas de alfabetização, justamente o 
que pensamos acerca da necessária formação, sendo inicial ou continuada, mas 
salutar para os saberes linguísticos primordiais. 

A abordagem teórica do artigo apresenta um breve histórico do início da 
Linguística como campo do saber que tem por objeto de estudo a língua, do seu 
lugar central nas Ciências da Linguagem, da sua necessidade na aquisição da 
linguagem, bem como situa sua institucionalização e disciplinarização ao longo 
dos cursos de graduação que formam professores que trabalharão com a língua e 
seus aspectos. Para tanto, o artigo analisa as ementas das disciplinas que tratam 
sobre língua e linguagem no curso de Pedagogia, lançando um olhar sobre os 
programas ofertados e as bibliografias destas.

Buscou compreender os conteúdos referentes aos estudos linguísticos e 
textuais estão presentes no curso e quais as suas finalidades na formação de um 
professor-alfabetizador, para que dessa forma desse suporte a sua prática alfabe-
tizadora. Os resultados da pesquisa apontam que existe uma apreensiva inexis-
tência da Linguística Textual bem como uma imprecisão diante de qual conceito 
de língua norteia a formação do/a alfabetizador/a, levando em consideração 
que é este profissional que faz a mediação junto ao processo de alfabetização e 
precisa desses conhecimentos para sua práxis diante da aquisição da linguagem.

No segundo artigo: Caracterização da prática docente de professores de 
língua portuguesa em escolas públicas de educação básica da cidade de Santa 
Maria/RS, se consolida uma discussão sobre como o ensino de língua portugue-
sa nas escolas tem sofrido profundas transformações nos últimos anos. Partindo 
dos anos de 1980, o ensino da língua portuguesa está no centro das discussões 
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acerca da necessidade de qualificar em leitura e escrita aos estudantes do país, 
dessa forma a pesquisa reflete criticamente sobre os se os saberes docentes tem 
conduzido o desenvolvimento e a sistematização de saberes linguísticos pauta-
dos em fundamentos científicos e conceituais.

A pesquisa, que foi desenvolvida no âmbito do Grupo de Estudos, Pesquisas 
e Intervenções Inovação Educacional, Práticas Educativas e Formação de 
Professores/as (INOVAEDUC), pertencente ao Núcleo de Estudos em Educação 
Ciência e Cultura (NEC), da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), apre-
senta um recorte que pretende caracterizar a prática docente de Professores/as de 
Língua Portuguesa (PLP) da rede pública municipal de Santa Maria/RS, que con-
fere à Educação Básica, ofertando os anos iniciais do ensino fundamental. Com 
a pesquisa concluiu-se que metodologia do/a professor/a de Língua Portuguesa 
está baseada no trabalho com a abordagem de conceitos e conteúdos, e das vá-
rias concepções da linguística e literatura, que servem como aporte teórico para 
a ação docente no ensino de língua materna. A pesquisa compreende que atra-
vés dos questionamentos, que há um saber teórico, que influencia diretamente na 
ação docente do/a professor/a de língua portuguesa nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, em que o foco é a aquisição da linguagem escrita.

Por fim, no terceiro e último, artigo, com o título: A importância da lin-
guística na formação do/a professor/a alfabetizador/a, reflete sobre a impor-
tância da linguística na formação do/a professor/a alfabetizador/a, sendo este 
o profissional que faz a mediação e orientação, e precisa dominar mecanismos e 
técnicas acerca do processo da aquisição da linguagem nos anos iniciais.  

Para a pesquisa é de suma importância que o/a alfabetizador/a domine 
o embasamento teórico-linguístico, para que seja capaz de atuar nas tão difíceis 
questões que afetam diretamente o trabalho do professor que alfabetiza, como 
conceitos de ‘certo ou errado’, ainda busca valorizar o código oral como media-
ção crucial para a aquisição da escrita. 

Por tanto a pesquisa elucida a importância do preparo do/a professor/a 
alfabetizador/a, e seus saberes necessários sobre a linguística e os seus aspectos 
textuais, pois diante do incentivo para as práticas orais, compreensão e adequação 
da linguagem, produz em seus estudantes um respeito pelos variados dialetos exis-
tentes em uma língua, gerando um processo de ensino contextualizado à realidade 
de seus alfabetizandos/as, e promove aprendizagem linguística significativa.

Diante das discussões apresentadas e das reflexões ao longo da busca por 
pesquisas sobre os saberes docentes da linguística textual, ainda há muito a se 
pesquisar e elucidar sobre o tema, visto que são saberes essenciais ao fazer peda-
gógico dos/as alfabetizadores/as, que em sua maioria são pedagogos/as, e que 
não passam por essa formação específica na graduação, esperando-se que sua 
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instituição de trabalho a faça. 
Os/as professores/as alfabetizadores/as necessitam de tais saberes para 

conduzirem o processo de aquisição da linguagem escrita, bem como seu desen-
volvimento ao longo do Ensino Fundamental Anos Iniciais, visto que são os/as 
pedagogos/as que acompanham ao longo de todo processo inicial (do 1º ao 5º 
ano) os/as estudantes, e que os conhecimentos sobre a linguagem e seus aspectos 
essenciais na escrita vão sendo aprimorados ao longo dessa modalidade de ensino.

Diante dos artigos analisados percebemos a relevância em discutir sobre 
este tema, pois diante dos índices educacionais da língua portuguesa na educa-
ção básica conclui-se que o ensino da língua precisa ser amplamente discutido, 
planejado e reorganizado, para que possamos atingir os níveis de desenvolvi-
mento linguístico eficientes para uma educação de qualidade, no entanto é o/a 
professor/a o principal responsável por este trabalho linguístico, necessitando de 
uma formação eficiente no que diz respeito ao entendimento e metodologia da 
linguística textual na fase de aquisição da linguagem escrita, que é primordial-
mente realizada de forma empírica na comunidade de origem, e cientificamente 
executado em sala de aula.

5. Considerações finais

Diante do exposto, elucidamos a necessária busca formativa do/a profes-
sor/a sobre sua prática alfabetizadora, e a relevância do saber linguístico como 
fonte de práticas colaborativas para o processo de aquisição da linguagem escrita.

Dessa forma o/a professor/a precisa buscar criar novas e relevantes fun-
ções para a inserção plena dos/as estudantes no processo de aquisição da escrita. 
De maneira que possa envolver seus/suas alunos/as em práticas cotidianas de 
linguagem escrita, assim propondo uma atividade colaborativa, de uma maneira 
que todos terão algo com a contribuir e todos têm algo a aprender.

Abordar este tema oportunizou a discursão de um assunto relevante e 
crucial na atualidade para o contexto das reflexões pertinentes ao processo de 
aquisição da linguagem. Diante do estudo podemos perceber que o saber lin-
guístico do/a docente conduz de forma significativa ao processo de aquisição 
da linguagem escrita.

Concluímos que o processo de formação linguística, aponta para as várias 
ações, procedimentos, instrumentos e valores, que de forma consistente, consti-
tuem o mundo da linguística textual. Assim, esse processo oportuniza aos/às es-
tudantes a compreenderem e a terem consciência dos usos da linguagem escrita 
na sociedade, produzindo significado às diferentes aprendizagens no ambiente 
escolar, e também aos momentos de sistematização da língua na sociedade.
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O FRACASSO ESCOLAR: UMA REFLEXÃO 
SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Maria Cícera Pereira da Silva1

Reginaldo da Silva2

Josia Bezerra do Carmo3

Maria da Conceição Rodrigues dos Santos Bezerra4

Introdução

O fracasso escolar aparece hoje entre os problemas de nosso sistema 
educacional mais estudado e discutido. Porém, o que ocorre muitas vezes é a 
busca pelos culpados de tal fracasso, e a partir daí, percebe-se um jogo onde 
ora se culpa a criança, ora a família, ora uma determinada classe social, ora 
todo um sistema econômico, político e social. Não pretendemos aqui expurgar 
a responsabilidade de um fracasso escolar. O propósito é discuti-lo sob o olhar 
da psicopedagogia como um elemento resultante da integração de várias forças 
que englobam o espaço institucional, ou seja, a escola, o espaço das relações do 
ensinante e aprendente, a família e a sociedade em geral.

Segundo Dorneles (1999), A causa do fracasso escolar não é a única, nem 
é só referente ao professor, nem aos métodos de ensino, nem a escola e nem ao 
sistema. A má formação do professor tem grande importância neste contexto; só 
que esta questão, não pode ser refletida de forma isolada, até porque está mais 
do que na hora de renovarmos os instrumentos de reflexão principalmente, a 
reflexão sobre a ação no processo ensino-aprendizagem na escola.  

Quando se fala em fracasso, supõe-se algo que deveria ser atingido.  é de-
finido por um mau êxito, uma ruína. Porém mau êxito de quê? De acordo com 
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que parâmetro? O que a nossa sociedade atual define como sucesso? Portanto 
o interesse de buscar as causas do fracasso escolar numa perspectiva psicopeda-
gógica partiu das angústias vivenciadas em sala de aula, através dos inúmeros 
problemas de aprendizagem dos alunos e do sistema educacional que contribuí 
para este fracasso escolar, daí a necessidade de analisar o fracasso escolar de 
forma mais ampla, considerando-o como peça resultante de muitas variáveis.  

Para Fernández (2001) e Paín (1992), o problema de aprendizagem pode 
ser gerado por causas internas ou externas à estrutura familiar e individual, ainda 
que sobrepostas. Os problemas ocasionados pelas causas externas são chamados 
por essas autoras de problemas de aprendizagem reativos, e aqueles cujas causas 
são internas à estrutura de personalidade ou familiar do sujeito denominam-se 
inibição ou sintoma – ambos os termos emprestados da Psicanálise.

Os objetivos específicos que se buscam são: compreender o fracasso escolar 
dentro de um contexto social, educacional, familiar e econômico, refletir sobre as 
práticas pedagógicas e avaliar o processo de ensino dentro da instituição escolar.

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: primeiramente, 
apresenta uma introdução, que contextualiza os objetos de estudo, define os 
objetivos que se busca alcançar, a justificativa, a motivação da pesquisa e os 
procedimentos metodológicos utilizados. Sequencialmente dividiu-se em três 
tópicos de desenvolvimento, os quais se voltam para a análise da importância da 
temática o fracasso escolar.

Por último, são tecidas as considerações finais que apontam os resultados e as 
nossas perspectivas em relação às constatações evidenciadas ao longo deste estudo.

1. O fracasso escolar dentro do contexto: social, educacional, familiar e 
econômico

O tema fracasso escolar encontra-se constantemente em pauta nas discus-
sões dos órgãos oficiais e dos especialistas responsáveis pela educação. Medidas 
político-administrativas e pedagógicas são debatidas, elaboradas, adotadas e, da 
mesma forma, pesquisas e exames nacionais vêm sendo realizados com o intui-
to de solucionar problemas referentes ao grande número de crianças em idade 
escolar fora da escola, seja porque nela nunca ingressaram ou porque sofreram 
o processo de evasão ou repetência. Esses estudos e medidas, quase sempre, são 
elaborados a partir de uma perspectiva calcada nos interesses da classe dominan-
te, baseado num modelo liberal e colocam a escola e a educação formal como 
redentores e equalizadores das desigualdades sociais. 

Dessa forma a escola assume uma função estigmatizadora, criando o 
estereótipo do aluno marginalizado, que é na maioria das vezes aquele prove-
niente das camadas populares. Apesar do volume de pesquisas sobre o tema 
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investigado, poucos abordam o problema a partir da ótica da criança-aluno e 
sua família. Investigar o fracasso escolar a partir do ponto de vista do excluído é 
a nosso ver relevante, por explicar através da fala dos próprios alunos os efeitos 
produzidos pelo rótulo de fracassado escolar, ao considerar as diferentes versões 
que elas produzem sobre sua condição escolar e, os efeitos na imputação do 
estigma de fracasso em sua subjetividade. Todas essas questões envolvem pre-
conceito, estereótipo, formação de identidade e processos de diferenciação en-
quanto construção social e cultural. Avaliações de senso comum sobre os alunos 
da escola pública são uma forma em que nomes, justificativas e rótulos usados 
para os números altamente elevados de retenção, exclusão e encaminhamentos 
de alunos nos meios escolares do tipo: não presta atenção em nada, aprendia 
porque tinha algum comprometimento cognitivo, imaturo, vítima de família de-
sestruturada, fome, falta de estímulo, problema de aprendizagem entre outros de 
um vasto repertório de transferência da problematização para a não valorização 
dos saberes e interesses da criança-aluno.

Pais inferiorizados e decepcionados pelo mau-desempenho escolar de 
seus filhos, conseqüente do não enquadramento nos padrões determinados pela 
escola e a sociedade, acabam se sentindo como os grandes culpados pelo mau 
rendimento do aluno. A frustração, diante das dificuldades dos filhos na escola, 
leva as famílias a procurarem explicação nas próprias crianças. As explicações 
mais comuns são de natureza médica, falta de interesse. Os pais introjetam a 
culpa pelo fracasso do filho e este é naturalizado como se fosse uma doença ou 
um problema próprio do caráter da criança / hereditário.

O fracasso escolar não se refere somente a repetências, desistências ou 
dificuldades de aprendizagem dos conteúdos. A escola em sua proposta demo-
crática e social apresenta conteúdos que vão além das aprendizagens de conteú-
dos comuns obrigatórios. Busca desenvolver habilidades para que a criança ou 
o adolescente possa conviver e relacionar-se em uma sociedade, com igualdade 
de condições. Diante deste aspecto, o aluno deve aprender tomar decisões, cri-
ticar, planejar, organizar e muitas outras habilidades que serão essenciais para 
seu sucesso tanto profissional quanto pessoal. A afetividade é um importante 
fator para a contribuição da aprendizagem dessas habilidades já que estas estão 
intimamente ligadas às emoções.

A participação dos pais é fundamental para o desenvolvimento mental das 
crianças.  E educá-las é decisivo para a construção do lugar da criança no mundo. 
É de responsabilidade dos pais tais problemas, já que este tem uma participação 
importante na estrutura da mente. Mas deixaremos claro que os problemas de 
aprendizagem não são culpa dos pais, pois esses participam de forma inconsciente 
na educação dos filhos e carregam conceitos e preceitos de longos anos. Uma 
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criança que convive em um ambiente familiar conturbado ou em uma família de-
sestruturada (a situação socioeconômica em condições de classe subalterna gera 
uma vida sofrida, desumana, privada de informações), está carente não apenas 
de aspectos materiais, mas de esperanças, de cuidados, de estímulos, o que pode 
retardar o amadurecimento de estruturas necessárias ao aprendizado.

Em nossa sociedade, o trabalho é um meio de sobrevivência e imprime uma 
realidade complexa. Os pais, na grande maioria, deixam de oferecer uma educa-
ção familiar aos seus filhos, delegando esta a instituições educadoras, que não con-
seguem suprir esta carência. Ficando os filhos com brechas afetivas e cognitivas. 
Gerando problemas de aprendizagem ou sintomas que prejudicam a aprendizagem, 
muitas vezes, antes mesmo de freqüentarem a escola. O fracasso escolar já está de-
cretado mesmo antes da criança conhecer a realidade de uma educação formal.

A escola e alguns profissionais da educação também contribuem para o fra-
casso escolar, já que é um meio de exclusão social mascarada. Ao reprovar um alu-
no, além de afastá-lo da instituição escolar, deixa marcas de fracasso individual, 
gerando conflitos pessoais e emoções negativas no aluno. Essas emoções interferem 
diretamente no desenvolvimento cognitivo e afetivo. Além do que, a escola ainda 
apresenta uma dualidade sobre a aprendizagem, valorizando os aspectos racionais 
em detrimento dos emocionais, o que fortalece a exclusão e fortifica o fracasso.

O problema aqui apresentado, não busca remeter a culpa do fracasso es-
colar do aluno nele mesmo, nem na família ou na escola. Mas busca encontrar 
explicações e possíveis soluções para o evento. Sabe-se que a educação tem dado 
pouca importância para o desenvolvimento afetivo em vista disto, encontramos 
crianças e jovens com problemas existenciais e comportamentais, com nenhum 
interesse pelo aprendizado escolar ou com sérios problemas de aprendizagem, 
sintomas de uma sociedade em desequilíbrio.

2. Reflexão sobre as práticas pedagógicas

A função da educação pode ser alienante ou libertadora, dependendo de 
como for usada, quer dizer, a educação como tal não é culpada de uma 
coisa ou de outra, mas a forma como se instrumente esta educação pode 
ter efeito alienante ou libertador. (PAÍN, 1992, p. 12) 

Pensar sobre os problemas de aprendizagens é buscar subsídios para en-
tender e ajudar o aluno que se encontra desajustado tendo como ponto de par-
tida a análise dos alunos e professores, os quais são sujeitos ativos do processo 
ensino-aprendizagem. O fracasso escolar não pode ser medido apenas por por-
centagem de reprovados por série. Deve-se analisar profundamente o contexto 
do aluno, seu desenvolvimento, enquanto ser humano e cidadão. 

Ver a aprendizagem como a capacidade de reproduzir conteúdos é 
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abstrato diante da necessidade de formar cidadãos capazes de se adaptar as di-
versidades ou adaptar a realidade às suas necessidades. Atribuir à responsabili-
dade do fracasso escolar não somente ao aluno, mas a todo o sistema em que ele 
está inserido, investigando o que levou a esse aluno a chegar a esse fracasso, há 
que se refletir também, em toda a questão pedagógica. Se pensarmos que somos 
seres humanos e como tais, construímos diferentes pensamentos, então, se faz 
necessário práticas pedagógicas que valorizem e aproveitem toda a história de 
vida, de conhecimentos construídos durante toda a sua trajetória escolar. O fra-
casso escolar é visto, como algo que vai se apossar de uma pessoa, é uma forma 
errada de enfrentar as situações de dificuldades de aprendizagem. O aluno neste 
processo de aprendizagem deve ser conhecido e entendido como um todo, para 
desta maneira se ter ações, metodológicas que contemplem suas capacidades. 

A escola, historicamente, convive com problemas de aprendizagem, mui-
tas vezes geradora do fracasso escolar. Ao tentarmos analisar os fatores que con-
tribuem para o seu surgimento, “O fracasso escolar” é necessário conceituar 
aquilo que viria a ser seu oposto: a aprendizagem. A aprendizagem é um pro-
cesso de vínculo. Para aprender, o ser humano coloca em jogo seu organismo 
herdado, seu corpo e sua inteligência construídos em interação e a dimensão in-
consciente. Aprender passa pela observação do objeto, pela ação sobre ele, pelo 
desejo. A aprendizagem é a articulação entre saber, conhecimento e informação. 
Esta última é o conhecimento objetivado que pode ser transmitido, o conheci-
mento é o resultado de uma construção do sujeito na interação com os objetos 
e o saber é a apropriação desses conhecimentos pelo sujeito de forma particular, 
própria dele, pois implica no inconsciente.

Definimos aprendizagem como uma construção singular que o sujeito 
vai fazendo a partir de seu saber e assim ele vai transformando as informações 
em conhecimento, deixando sua marca como autor e vivenciando a alegria que 
acompanha a aprendizagem. De acordo com Fernández (2001), a autora dife-
rencia fracasso escolar, problema de aprendizagem e deficiência mental. Para 
ela no fracasso escolar a criança tem um caráter subjetivo, pois o aprender impli-
ca em desejo que deve ser reconhecido pelo aprendente. E o desejar é o terreno 
onde se nutre a aprendizagem.  

O problema de aprendizagem pode ser um sintoma de outros conflitos 
ou ainda uma inibição cognitiva, e a deficiência mental tem incidência pequena 
na população. As aprendizagens e a não-aprendizagem muitas vezes são rela-
tadas como algo individual, inerente ao aluno, um elemento que transcende, 
ao qual o professor não tem acesso, portanto, também não tem responsabilida-
de. Inúmeras vezes o diagnóstico é centrado no aluno, chegando ao máximo 
até sua família, a instituição escolar, assim a política educacional raramente é 
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questionada no cotidiano da escola. Os problemas de aprendizagem e o fracasso 
escolar evidenciado pelos altos índices de repetência e evasão têm apontado, en-
tre outros fatores, que a precariedade das condições funcionais e estruturais da 
escola pode contribuir significativamente para o avanço de tais índices. 

Os problemas de aprendizagem podem ocorrer tanto no início como du-
rante o período escolar. Qualquer problema de aprendizagem implica um trabalho 
amplo, entre professor e a família, analisando situações e levantando característi-
cas visando descobrir o que está representando dificuldade ou empecilho para que 
o aluno aprenda. Sobre isso Paín (1992), caracteriza os três principais fatores, são 
eles: Fatores Orgânicos: saúde física deficiente, falta de integridade neurológica, 
alimentação inadequada… Fatores Psicológicos: inibição, fantasia, ansiedade, an-
gústia, inadequação à realidade, sentimento generalizado de rejeição… Fatores 
Ambientais: tipo de educação familiar, o grau de estimulação que a criança rece-
beu desde os primeiros dias de vida, a influência dos meios de comunicação. 

Os fatores orgânicos podem ter como consequência problemas cognitivos 
mais ou menos graves, mas que não configuram por si sós, um problema de 
aprendizagem. Os fatores psicológicos estão voltados para o ego e se apresentam 
principalmente na ortografia do aluno. Os fatores ambientais, eles se relacionam 
mais especificamente sobre a estrutura da escola, moradia, bairro, disponibilida-
de de ter acesso a lugares de lazer e esporte, entre outros.

O aluno é um ser social com cultura, linguagem e valores específicos, 
quando apresenta dificuldades de aprendizagem deve ser levado em conta sua 
individualidade, particularidade, ou seja, o professor precisa trabalhar com a 
diferença, descobrir as potencialidades de cada aluno para então partir em busca 
do desenvolvimento de sua aprendizagem, transformando-o em sujeitos prepa-
rados para enfrentar o mundo.

As dificuldades de aprendizagem na escola podem ser consideradas uma 
das causas que podem conduzir o aluno ao fracasso escolar. Não podemos des-
considerar que o fracasso do aluno também pode ser entendido como um fracas-
so da escola por não saber lidar com a diversidade dos seus alunos. É preciso que 
o professor atente para as diferentes formas de ensinar, pois, há muitas maneiras 
de aprender. O professor deve ter consciência da importância de criar vínculos 
com os seus alunos através das atividades cotidianas, construindo e reconstruin-
do sempre novos vínculos, mais fortes e positivos. 

O aluno ao se deparar com as dificuldades enfrentadas em seu processo 
de aprendizagem, muitas vezes começa a apresentar desinteresse, desatenção, 
irresponsabilidade, agressividade etc. A escola precisa está voltada para os pro-
blemas de aprendizagem do educando apartir do conhecimento das especificida-
des de cada criança, padrões, valores, experiências, cultura e o significado que a 
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escola pode ter para ela. Observar as necessidades do aluno é fundamental para 
minimização o problema de fracasso e repetência, pois a escola pode tornar-se 
um ambiente significativo e prazeroso. Entendemos que essa postura é necessá-
ria, pois possibilita ao educando a liberdade de elaborar seus próprios conceitos 
e opiniões, que são atitudes primordiais para o exercício da cidadania.

3. Avalição do processo de ensino dentro da instituição escolar

Dentre tantas questões que entram em pauta quando nos referimos à edu-
cação que prima pela inclusão escolar, podemos destacar uma que nos oferece 
um grande desafio: como avaliar a aprendizagem dos alunos sem que essa prá-
tica se torne instrumento de exclusão e de fracasso escolar? Um dos grandes 
desafios da instituição escolar, atualmente, é refletir sobre como criar ações pe-
dagógicas atinentes aos processos avaliativos, inserindo-os em uma perspectiva 
que favoreça o processo de inclusão. 

Na perspectiva de uma educação que possibilite o acesso e a permanência 
de todos na escola, a revisão dos conceitos que embasam as práticas avaliativas e 
os interesses que estão envolvidos, quando se pensa e se pratica a avaliação, pode 
ser uma das alternativas para afrouxar os nós que prendem a escola em uma 
prática cotidiana mais preocupada com a disciplina e com o controle dos alunos, 
do que com uma prática pautada no diálogo e na interação entre os sujeitos que 
constituem o espaço escolar. 

A avaliação é parte integrante do processo ensino/aprendizagem e ga-
nhou na atualidade espaço muito amplo nos processos de ensino. Requer pre-
paro técnica e grande capacidade de observação dos profissionais envolvidos. 
Segundo Perrenoud (1999), ele considera que a avaliação da aprendizagem, no 
novo paradigma, é um processo mediador na construção do currículo e se en-
contra intimamente relacionada à gestão da aprendizagem dos alunos. Na ava-
liação da aprendizagem, o professor não deve permitir que os resultados das 
provas periódicas, geralmente de caráter classificatório, sejam supervalorizados 
em detrimento de suas observações diárias, de caráter diagnóstico.

O professor, que trabalha numa dinâmica interativa, tem noção, ao longo 
de todo o ano, da participação e produtividade de cada aluno. É preciso deixar 
claro que a prova é somente uma formalidade do sistema escolar. Como, em geral, 
a avaliação formal é datada e obrigatória, devem-se ter inúmeros cuidados em sua 
elaboração e aplicação. A avaliação, tal como concebida e vivenciada na maioria 
das escolas brasileiras, tem se constituído no principal mecanismo de sustentação 
da lógica de organização do trabalho escolar e, portanto, legitimador do fracasso, 
ocupando mesmo o papel central nas relações que estabelecem entre si os profis-
sionais da educação, alunos e pais. Os métodos de avaliação ocupam sem dúvida 
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espaço relevante no conjunto das práticas pedagógicas aplicadas ao processo de 
ensino e aprendizagem. Avaliar, neste contexto, não se resume à mecânica do 
conceito formal e estatístico; não é simplesmente atribuir notas, obrigatórias à 
decisão de avanço ou retenção em determinadas disciplinas. Avaliar vem do latim 
a + valere, que significa atribuir valor e mérito ao objeto em estudo. 

Portanto, avaliar é atribuir um juízo de valor sobre a propriedade de um 
processo para a aferição da qualidade do seu resultado, porém, a compreensão 
do processo de avaliação do processo ensino/aprendizagem tem sido pautada 
pela lógica da mensuração, isto é, associa-se o ato de avaliar ao de “medir” os 
conhecimentos adquiridos pelos alunos.

A avaliação é uma operação descritiva e informativa nos meios que em-
prega formativa na intenção que lhe preside e independentes face à classificação. 
De âmbito mais vasto e conteúdo mais rico, a avaliação constitui uma operação 
indispensável em qualquer sistema escolar de ensino. Havendo sempre, no pro-
cesso de ensino/aprendizagem, um caminho a seguir entre um ponto de partida 
e um ponto de chegada, naturalmente que é necessário verificar se o trajeto está 
a decorrer em direção à meta, se alguns pararam por não saber o caminho ou por 
terem enveredado por um desvio errado. 

É essa informação, sobre o progresso de grupos e de cada um dos seus 
membros, que a avaliação tenta recolher e que é necessária a professores e alu-
nos. A avaliação descreve que conhecimentos, atitudes ou aptidões que os alu-
nos adquiriram, ou seja, que objetivos do ensino já atingiram num determinado 
ponto de percurso e que dificuldades estão a revelar relativamente a outros. Esta 
informação é necessária ao professor para procurar meios e estratégias que pos-
sam ajudar os alunos a resolver essas dificuldades e é necessária aos alunos para 
se aperceberem delas (não podem os alunos identificar claramente as suas pró-
prias dificuldades num campo que desconhecem) e tentarem ultrapassá-las com 
a ajuda do professor e com o próprio esforço. 

Os novos paradigmas em educação devem contemplar o qualitativo, des-
cobrindo a essência e a totalidade do processo educativo, pois esta sociedade 
reserva às instituições escolares o poder de conferir notas e certificados que su-
postamente atestam o conhecimento ou capacidade do indivíduo, o que torna 
imensa a responsabilidade de quem avalia. 

Pensando na avaliação como aprovação ou reprovação, a nota torna-se um 
fim em si mesmo, ficando distanciada e sem relação com as situações de aprendi-
zagem. Mudar a nossa concepção se faz urgente e necessário. Basta romper com 
padrões estabelecidos pela própria história de uma sociedade elitista e desigual. 

Neste sentido, Perrenoud (1993), afirma que mudar a avaliação significa 
provavelmente mudar a escola. Automaticamente, mudar a prática da avaliação 
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nos leva a alterar práticas habituais, criando inseguranças e angústias e este é um 
obstáculo que não pode ser negado, pois envolverá toda a comunidade escolar. 
Se as nossas metas são educação e transformação, não nos resta alternativa se 
não juntos pensar uma nova forma de avaliação. Romper paradigmas, mudar 
nossa concepção, mudar a prática, é construir uma nova escola.

Considerações finais

Tentamos ao longo da presente pesquisa mostrar os pressupostos centrais 
do fracasso escolar. Esperamos que as informações contidas neste trabalho pos-
sam ajudar a organização e planejamento das atividades escolares. O fracas-
so escolar é hoje um grande problema para o sistema educacional Brasileiro. 
Muitas vezes, para se livrar da responsabilidade deste fracasso, busca-se somente 
um culpado; alguém que possa assumir sozinho esta situação. A atuação da pe-
dagogia pode servir tanto para determinar “o culpado” que se procura, ou seja, 
patologizar o aprendente; como para desmistificar o conceito unilateral e redu-
cionista de que os problemas ou dificuldades de aprendizagem residem numa 
única explicação. Assim, esperamos que os conteúdos abordados nesta pesquisa 
possam colaborar de forma objetiva e concreta para uma melhor compreensão 
do fracasso escolar. E principalmente para uma melhor qualidade de ensino den-
tro da instituição escolar. 

Analisando concepções de vários autores, pudemos observar que no fra-
casso escolar não existe um único “culpado”. Muitas vezes a escola situa o pro-
blema do fracasso no indivíduo, considerando-o como portador de algum tipo 
de “desvio” ou “anormalidade.” Assim, o “insucesso” é atribuído à debilidade 
das capacidades intelectuais, à cultura desviante e a outras categorias como: 
as dislexias (para as dificuldades de leitura), as disortografias (dificuldades em 
ortografia) e as discalculia (dificuldade em cálculos) que servem como rótulos. 
Estes levam aqueles que fracassam a tratamentos diversos em instituições espe-
cializadas e a classes especiais. 

Em face da criança que fracassa muitas vezes a escola e os profissionais 
da educação não levantam problemas como a estrutura da escola, a estrutura so-
cial e a inadequação dessa estrutura à situação real de vida da criança. Daí pode 
surgir os motivos do fracasso escolar: uma não-aproximação e conhecimento do 
aluno e de suas necessidades. Principalmente se estes alunos apresentarem uma 
realidade diferente da realidade do ensinante. Portanto, buscar soluções para o 
fracasso escolar não consiste em patologizar o aprendente, mas em ampliar este 
foco, abrindo espaço para outras variáveis que também influenciam no processo 
da aprendizagem como a instituição, o método de ensino, as relações ensinante- 
aprendente, os aspectos sócio-culturais, a história de vida do sujeito, entre outras.
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Márcia Alessandra Beltrão Soares1

Marilza Gonçalves Nogueira2

Introdução

A formação docente brasileira enfrenta muitos desafios que se deslocam 
no eixo das ausências de políticas públicas de formação de professores e de in-
vestimento para a profissionalização da classe docente, considerando que a pro-
fissão é complexa, em detrimentos das demandas sociais que ocupam os espaços 
escolares e exigem do professor um preparo para o seu delineamento. 

Assim, em 1994, com a Declaração de Salamanca, o Brasil passou a com-
preender e a efetivar a inclusão escolar – movimento mundial – que passou a 
exigir que os estudantes portadores de deficiências, transtornos globais do desen-
volvimento, e com altas habilidades e superdotação estivessem na escola partici-
pando das experiências de aprendizagem junto aos demais estudantes. 

As escolas públicas de Educação Básica passaram a receber esses estudan-
tes e essa demanda enfrentando vários desafios. Nesse cenário, estão os profes-
sores que, mesmo sem a devida formação na área de Educação Especial, atuam 
nas escolas atendendo esses discentes. Contudo, destaca-se que há um grande 
contingente de profissionais que almejam e angustiam-se por reconhecerem as 
carências de informações a respeito. 

A especificidade da formação docente na área da Educação Especial é am-
pla, considerando as diferenças do público alvo, pois, nas salas de aulas temos to-
dos os tipos de deficiências (autistas, síndrome de Down, Deficiência Intelectual, 
baixa visão, surdo e superdotados) estão incluídos com todos os estudantes.  

1 Mestre em Educação em Ciências pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), 
Pedagoga na Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas (SEDUC), atuando na Es-
cola Estadual Diofanto Vieira Monteiro (EEDVM), na modalidade de Educação Especial. 
E-mail: soaresbeltrao48@gmail.com.

2 Mestranda em Ciências da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales, 
Professora na Secretaria de Educação e Desporto do Amazonas (SEDUC), Licenciada 
em Letras, Pós-graduada em Gestão Escolar e Metodologia do Ensino Superior (UFAM), 
atuando como Assessora de Gestão – NIG (SEDUC-AM). marilzanogueira@seduc.net. 
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Diante dessa realidade, o docente sem formação sente-se perdido. Esse 
contexto atinge a Educação Especial, que possui um percentual considerado de 
professores que chegam às escolas sem a devida formação.  

Em alguns estados brasileiros programam-se o trabalho colaborativo, em 
que um professor da educação especial trabalha com o docente do ensino co-
mum e ambos contribuem com o processo de aprendizagem dos estudantes, mas 
a efetivação dessa prática necessita de diálogo com seus professores. 

Sendo assim, este estudo é relevante ao reconhecer um momento de refle-
xão e estudo da prática docente na escola, pois, ao estudar, rever, pensar e trocar 
experiências entre seus pares há um ganho que fortalece o trabalho docente, 
através do trabalho em colaboração.

Esse estudo se deu em uma escola pública estadual de educação especial 
em Manaus-AM. Os sujeitos foram os professores da Educação Especial, cujos 
momentos de HTPC transformaram-se em espaços formativos para a equipe, 
configurando-se num estudo de caso. 

Considerando a leitura do quadro de formação docente no âmbito da 
Educação Especial, traçamos como objetivo geral, compreender os impactos do 
espaço de formação em serviço dos professores, através das Horas de trabalho 
Pedagógico (HTP) de uma escola Estadual de Educação Especial na cidade de 
Manaus-AM. Assim, o problema evidenciado é saber quais as contribuições ge-
radoras de impactos para o processo da formação em serviço do professor, no 
momento das horas de trabalho Pedagógico?

Nessa propositura, estruturamos o relato de experiências em três tópicos. 
O primeiro consistirá em uma compreensão da HTP e o que representa para 
os docentes numa escola de Educação Especial, em Manaus-AM; no segundo, 
descreveremos as experiências vivenciadas pelos professores, nesse espaço for-
mativo e coletivo de aprendizagem; e no terceiro apontaremos um panorama da 
Educação especial conforme o censo escolar de 2019, além de incluir a introdu-
ção e algumas considerações diante da discussão a ser trazida. 

A hora de trabalho pedagógico e suas significações docentes

As horas de trabalho pedagógico são consideradas como um momento de 
Planejamento, estudo e reflexão, articulado de forma coletiva entre os docentes, 
porém na prática há muitas interpretações de como acontece esse momento na 
escola. Por esse motivo, faz-se importante situar as experiências do lugar de 
onde se fala a respeito desse assunto.

É importante reiterar que, quando se busca uma nova organização do tra-
balho pedagógico, está se considerando que as relações de trabalho, no 
interior da escola, deverão estar calcadas nas atitudes de solidariedade, 



Simone Helen DrumonD iScHkanian | alan ricarDo Duarte Pereira |  rebeca FreitaS ivanicSka

bruna beatriz Da rocHa (organizaDoreS)

366

de reciprocidade e de participação coletiva, em contraposição à organi-
zação regida pelos princípios da divisão do trabalho, da fragmentação e 
do controle hierárquico. [...] propiciando a construção de novas formas 
de relações de trabalho, com espaços abertos à reflexão coletiva que favo-
reçam o diálogo, a comunicação horizontal entre os diferentes segmentos 
envolvidos com o processo educativo [...] (VEIGA, 2005, p. 31).

A Escola Estadual de Educação Especial em Manaus-AM compreende as 
Horas de Trabalho Pedagógico (HTP) como momento para estudo e reflexão do 
fazer pedagógico, com a intenção de aprimorar o processo de aprendizagem dos 
professores e, consequentemente, dos estudantes; dessa forma, esse espaço insti-
tuído pela Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) n° 9394/96 e 
pela Lei 11.738/2008, Lei do Piso e Plano Nacional de Educação, permite aos 
professores regentes atuarem em sala de aula cerca de um (1/3) da sua carga 
horária para as atividades extraclasses. 

Na Rede SEDUC-AM, a HTP foi instituída a partir de 2015 a todos os 
professores, regulamentada através da Instrução Normativa n°002/2014-SE-
DUC-AM, esse momento foi ressignificado na escola especial, considerando 
as demandas que foram surgindo na atuação dos docentes, com isso houve a 
necessidade de conversar a respeito. 

Desse modo, compreendeu-se que os momentos do Planejamento e das 
discussões foram ampliando-se, principalmente quando a escola realizou a atua-
lização do seu Projeto Político Pedagógico (PPP), e nesse percurso vislumbrou-se 
não só planejar aulas e materiais didáticos, mas estudar juntos sobre o PPP e suas 
temáticas da realidade vivida pela equipe escolar. Para Libâneo (2012, p. 484)

[...] é, também, prática educativa, manifestações do caráter formativo do 
ambiente de trabalho. Ou seja, a organização escolar, o sistema de gestão 
e de tomada de decisões, carrega uma dimensão educativa, constitui espa-
ço de formação. O projeto Pedagógico assim entendido é ingrediente do 
potencial formativo das situações de trabalho. 

Nesse interim a função da Pedagoga da escola foi preponderante na ges-
tão da HTP, pois, ela direcionava a gestão pedagógica nos estudo sobre o PPP e 
ao aprofundamento desses momentos através da HTP, uma vez que esse espaço 
é um momento relevante para a equipe. 

A atuação do Pedagogo na instituição de ensino é de fundamental importân-
cia, considerando que atua na Gestão Pedagógica da escola e tem como demanda 
preocupar-se com a formação docente e a sua própria. Além disso, essa é uma das 
questões relevantes, que muitas vezes na prática, esse profissional assume diversas 
funções, e não se observa a necessidade da real função do pedagogo escolar. 

Assim, utilizamos a definição do pedagogo que Feiges (2007, p.54) para 
esclarecer melhor tal cenário: “pedagogo é o profissional da educação que se 
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converte em formador de homens, em diferentes espaços de educação e diferen-
tes práticas educativas, de forma crítica, criativa e transformadora”.

Na perspectiva de Feiges, o Pedagogo está na posição de mediador e for-
mador na construção e organização do espaço escolar e do ensino, é uma lide-
rança que está para gerir processos e pessoas através das relações estabelecidas. 
Então, nesse sentido, não concebemos tal figura escolar neste estudo, como o 
professor, mas como o profissional que contribui com o docente num processo 
dialógico e reflexivo (FREIRE, 2003). 

Ademais, a pedagoga como mediadora do processo pedagógico, ressignifi-
cou esse momento de estudo em encontros com os professores, isto é, duas vezes 
no mês e de forma coletiva. Nos demais dias, o atendimento era de maneira in-
dividual para atender às particularidades das turmas atendidas pelos professores.

[...] A partir desse entendimento, cumpre ressaltar, que o trabalho docente ca-
rece de um caráter científico, e que, portanto, necessita de tempo para estudos 
e planejamentos. Por isso, seria interessante que a hora-atividade transcendes-
se para além das atividades práticas individualizadas e passasse a ser também 
para estudos e momentos pedagógicos coletivos, permitindo avanços no senti-
do de maior articulação entre as questões teóricas e práticas, ou seja, entre os 
fundamentos e as práticas educativas (CZEKALZKI, 2008, p.78).

Vale ressaltar que, no Amazonas, durante o período pandêmico da 
COVID-19, e em decorrência do distanciamento social, os encontros continua-
ram acontecendo às sextas-feiras, por meio de videoconferências, que eram gra-
vadas para registros e seguimento dos estudos, reflexões e temáticas discutidas. 

Essas discussões eram problematizadas de forma reflexiva, permitindo desen-
volvermos o pensamento a respeito da situação em questão, numa perspectiva críti-
ca; evidenciando assim as contradições, uma vez que o método usado foi o dialético. 

Além disso, antes dos encontros, a pedagoga fornecia aos docentes mate-
rial para estudo, como artigos de pesquisa, livros, vídeos e entrevistas, relaciona-
da à temática a ser discutida. Logo, as discussões não tinham o caráter apenas 
do senso comum, mas eram embasadas em estudos científicos.

O movimento de superação do senso comum, relativo à consciência verbal 
– espontânea e fragmentada, [...] para a consciência histórica – crítica – or-
ganizada e integrada, requer a compreensão [...] a partir da unidade teoria 
e prática [...]. A consciência verbal, própria do senso comum, contudo, se 
constitui na matéria-prima para a elaboração da consciência histórica - 
crítica (MACCARIELLO, 2006, p. 38-41).

Esse movimento exigia do professor leitura e estudo antecipado para in-
terpretação do material, a fim de que pudesse participar do diálogo, pois, os en-
contros não eram em formato de palestras, mas em rodas de conversa entre seus 
participantes, momentos ricos para as trocas de diálogo com os docentes, mediado 
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pela pedagoga. Importante salientar que uma temática não se esgotava num único 
encontro, mas dava-se continuidade quando necessário. Para Nóvoa (2021, p. 7)

Este triplo alargamento, os professores são insubstituíveis. Os melhores pro-
fessores sempre foram capazes de receber conhecimentos das mais diver-
sas origens (da ciência, das culturas, da investigação educacional...) e de os 
transformar num “terceiro género de conhecimento” que resulta do diálogo 
entre a teoria e a prática, entre a ciência e a experiência, entre as disciplinas e 
os alunos, que resulta, acima de tudo, de uma reflexão pedagógica conjunta 
com os colegas sobre a educação, o ensino e as aprendizagens..

Diante dessa prática, a equipe percebeu que se criou um fortalecimen-
to no trabalho docente, o professor sentiu-se mais seguro em sua atuação 
com os estudantes, considerando que também se discutia situações metodo-
lógicas na atuação docente, concernente ao atendimento do público alvo da 
Educação Especial, pois, a escola Estadual em Manaus-AM atende ao público 
de Deficiências Intelectual e Múltiplas, contemplando autistas, síndrome de 
Down, deficiência intelectual e baixa visão, deficiência intelectual e surdez, e 
outros; o que torna a atuação bastante desafiadora, ou seja, necessita de mo-
mentos de estudos, pesquisa e de reflexão.

Nesse contexto, o processo da HTPC evidenciou dois aspectos fortes na 
Escola de Manaus-AM na Educação Especial: o Planejamento e o Estudo cole-
tivo. Sendo assim, a escola organizou-se para atender às necessidades dos pro-
fessores e aperfeiçoar o processo de aprendizagem dos estudantes. 

Quanto ao aspecto do planejamento, a escola e o corpo docente vislum-
braram o momento de forma mais específica no tocante às particularidades dos 
estudantes, ou seja, em cada sala os professores atendem a um grupo de dez 
estudantes, que são diversificados com diferentes deficiências. Com efeito, o pla-
nejamento seguiu seu curso elencando os objetivos e os conteúdos. Em suma, 
o diferencial são as atividades planejadas especificamente para cada estudante. 

No planejamento existe a troca entre os professores na melhor forma de 
trabalhar com determinados estudantes, considerando as potencialidades indivi-
duais.  O conhecer é um aspecto relevante, porque permite ao docente pensar as 
atividades a serem executadas de maneira adequada as especificidades.

Além disso, destacam-se os conteúdos e as metodologias empregadas 
no ato do fazer pedagógico, assim como se discutem as relações sociais esta-
belecidas, entre os professores e estudantes e entre os professores. Todas essas 
questões são pautadas nos encontros e registradas também em “memórias de 
reunião das HTPC”. 

Para Vasconcellos (2000), o planejamento é compreendido como instrumen-
to capaz de intervir em uma situação concreta para transformá-la. Considerando 
essa definição do autor, o planejamento na Escola Estadual de Educação Especial 
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redimensiona a forma de intervir nas diferenças com a intenção de atendê-las.

Planejar é elaborar o plano de intervenção na realidade, aliando às exigên-
cias de intencionalidade de colocação em ação, é um processo mental, de 
reflexão, de decisão, por sua vez, não uma reflexão qualquer, mas grávida 
de intenções na realidade (VASCONCELLOS, 2000, p.43)

Nesse sentido do Planejamento definido por Vasconcellos é que se estru-
turam as horas de trabalho Pedagógico Coletiva, pois, ouvindo o que dizem os 
professores, eles afirmam que o “planejar” é um espaço democrático de forma-
ção profissional na escola, onde se discutem e se evidenciam seus problemas de 
forma mais delimitada, e não genérica como ocorre nas formações tipo pales-
tras, ofertadas na Rede de Ensino. 

A HTPC é uma conquista dos Professores marcada pelo direito de pensar 
a prática de forma mais clara possível a sua realidade na coletividade, funda-
mentada em autores e pesquisadores que contribuem com o processo escolar da 
Educação Especial. 

Configuram-se também esses encontros como momento de escuta e rei-
vindicações, isto é, observa-se que, como o coletivo gerencia e resolve os proble-
mas que são sentidos por todos. Em outras palavras, transforma-se também em 
momentos de indagações derivados do processo do trabalho escolar de reflexão.

A formação em serviço na organização das horas de trabalho pedagógico 
coletivo

A formação do docente em serviço é necessária, considerando os desa-
fios apresentados durante o cotidiano do trabalho, os encontros acontecem duas 
vezes durante o mês de forma coletiva, e em outros momentos, os professores 
possuem espaço para organizar seu material, realizar seus registros e outras si-
tuações inerentes à função de forma individualizada. 

As horas de trabalho Pedagógicas Coletivas (HTPC) foram mediadas por 
vídeo conferência, cuja duração foi de 04 horas, por turno. Esses encontros fo-
ram bastante proveitosos, uma vez que se discutiram os problemas enfrentados 
pelos docentes. Em suma, tiraram-se as dúvidas e se realizaram os estudos sobre 
metodologias de ensino, avaliação e outras temáticas.  

De acordo com Nóvoa (2017, p.11121), “tornar-se professor é transfor-
mar uma predisposição numa disposição pessoal. Precisamos de espaços e de 
tempos que permitam um trabalho de autoconhecimento, de autoconstrução. 
Precisamos de um acompanhamento, de uma reflexão sobre a profissão [...]”.

Nos aspectos dos problemas, tais situações deveriam ser consideradas 
como: estudante ausente das aulas porque não tinham o acesso à tecnologia, por 
outro lado, o trabalho docente também exigia por estar em regime home Office; 
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Além de contar com o emocional dos estudantes abalados.

[...] o professor aperfeiçoa sua prática profissional ao exercê-la. Certos co-
nhecimentos são acessíveis apenas no local de trabalho. Estratégias que 
favoreçam o aprendizado podem ser exploradas no local de trabalho. É o 
caso, por exemplo, de confrontação de práticas e de análise de situações 
com os colegas, como também da realização de projetos em equipe no es-
tabelecimento. Elas supõem locais e momentos específicos para poderem 
ser estabelecidas (PAQUAY et al, 2001, p. 85).

Essas questões foram trabalhadas na escola de Manaus-AM, sendo discu-
tidas, contextualizadas e problematizadas numa perspectiva de reflexibilidade, 
compreensão e de solução das problemáticas, todas de forma crítica identifican-
do as suas origens.

O desenvolvimento de uma consciência crítica que permite ao homem 
transformar a realidade se faz cada vez mais urgente. Na medida em que 
os homens, dentro de sua sociedade, vão respondendo aos desafios do 
mundo, vão temporalizando os espaços geográficos e vão fazendo história 
pela sua própria atividade criadora (FREIRE, 2005, p. 33).

Nos diálogos realizados durante os encontros coletivos, os aspectos for-
tes sentidos e demonstrados pelos professores foram à participação de todos, 
os questionamentos realizados – que em muitos momentos não foram res-
pondidos, mas que serviram de pontos de amadurecimento para reflexão das 
questões a partir das evidências elencadas. A condução do processo não tinha 
a propositura de responder, mas de pensar e refletir as situações vivenciadas. 
Segundo Franco (2015, p. 613)

As práticas, para operarem, precisam do diálogo fecundo, crítico e refle-
xivo que se estabelece entre intencionalidades e ações. A retirada dessa 
esfera de reflexão, crítica e diálogo com as intencionalidades da educa-
ção implica o empobrecimento e, talvez, a anulação do sentido da prática 
educativa.  

O grupo de professores percebeu que as trocas de experiências, “do pensar 
o como fazer” em determinada situação, contribui com o coletivo, pois, com-
preendemos que nelas aparecem elementos que não foram pensados por todos, 
ou uma nova forma de atender à determinada demanda e que assume um ca-
ráter positivo e outros negativos. Mas esse momento é forte, considerando que 
a prática docente não possui fórmulas, mas é tateando nas experiências que se 
constroem práticas educativas significativas.  

[...] as propostas de formação centradas nas escolas devem compreender 
que o professor é sujeito de sua formação, sujeito este que possui um co-
nhecimento prático, um quadro teórico construído a partir de sua prática 
e que não pode ser desconsiderado nos projetos de formação em serviço. 
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Além disso, há a necessidade de se criar a cultura da colaboração entre 
os profissionais para o desenvolvimento profissional da equipe escolar 
(IMBERNÓN, 2005, p. 81 apud MENDES, 2008, p. 39).

Ademais, o pensar no coletivo contribui para evidenciar  as práticas 
pedagógicas na escola, considerando que elas são intencionais e necessitam 
também de fundamentação. O grupo também percebeu que as respostas pre-
cisavam ser trabalhadas, no sentido da sua ressignificação para cada professor 
da equipe.

Uma aula só se torna uma prática pedagógica quando ela se organiza em 
torno: de intencionalidades, de práticas que dão sentido às intencionalida-
des; de reflexão contínua para avaliar se a intencionalidade está atingin-
do todos; de acertos contínuos de rota e de meios para se atingir os fins 
propostos pelas intencionalidades. Configura-se sempre como uma ação 
consciente e participativa (FRANCO, 2015, p. 605).

Assim, percebeu-se que no trabalho coletivo docente formaram-se víncu-
los colaborativos, ou seja, cada integrante de uma equipe necessita tomar um 
posicionamento diante da problemática encontrada, com isso todos têm relação 
com o trabalho a ser executado coletivamente.

O trabalho colaborativo, no conceito dos autores a seguir, é compreen-
dido na possibilidade de desenvolver a autonomia profissional e institucional, 
ou seja, essa colaboração vem propiciando melhoras nas práticas profissio-
nais. Autores (como Hargreaves (2001), Fullan e Hargreaves (2000), 2001), 
Perez Gomez (2001), Lima (2002), Leite (2002, 2003), Hargreaves e Fink 
(2007), Damiani (2008, 2009) e Pinto (2009), apontam resultados positivos no 
que tocante à profissionalização docente e no processo de aprendizagem dos 
estudantes. 

Podemos afirmar que o trabalho docente em equipe e numa perspectiva 
colaborativa se compõe através do diálogo, pensamento e reflexão que se confi-
gura num processo formativo em serviço, preponderante e necessário à prática 
docente. Nessa abordagem, o corpo docente se assume como um colegiado, que 
segundo (LEITE, 2003, p. 125), assume a “responsabilidade pelo processo que é 
compartilhada e as decisões críticas são tomadas conjuntamente”. 

Outro ponto importante nessa experiência da colaboração foi construtivo 
e processual, com decisões tomadas pela equipe, pois, os desafios na atuação 
docente tornaram-se complexos e necessários.  E a cada reunião tentava-se apri-
morar os processos. 

Esse estudo não foi apreciado pelo Comitê de Ética, mas a pesquisadora 
com seriedade e compromisso informa que esse estudo resguarda o nome dos 
sujeitos (professores) e o nome da escola, no momento dos encontros gravados, 
a pesquisadora informou que não haveria riscos aos participantes, e a qualquer 
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hora, poderiam sair da reunião, as falas não foram evidenciadas nesse estudo, 
mas apenas descrito o resultado como forma de manter a ética, uma vez que as 
reuniões tinha um caráter de trabalho. 

A pesquisa manteve todo o cuidado necessário na escrita do texto não 
expondo ninguém, mas evidenciando as contribuições do referido estudo. 

Como resultados apontamos algumas possibilidades na tentativa de com-
preender os impactos do espaço de formação em serviço dos Professores através 
da HTPC, na escola pública especial, podemos considerar que é um espaço rele-
vante, um tempo consideravelmente produtivo, quando bem conduzido, e serve 
a finalidade formativa, pois  agrega melhorias na prática docente. 

Nesse cenário, o professor sente-se ouvido ao expor suas dúvidas e angús-
tias numa tentativa de rever, refletir e pensar sobre elas na coletividade. Nessa 
direção os encontros tornam-se significativos, porque ajudam nas compreensões 
dos processos pedagógicos, em que todos aprendem e fundamentam essas prá-
ticas em seus teóricos.  

Ao responder ao problema do estudo, evidenciamos que as contribuições 
geradoras de impactos no processo formativo em serviço nas horas de HTPC 
desenvolvem ou contribuem para: 

• Processos de reflexão, de diálogo e de pensar a prática de forma conjun-
ta, cuja responsabilidade é coletiva e não individual, isto é, torna-se um processo 
compartilhado;

• Passamos a compreender os motivos e razões dos problemas educacio-
nais que atingem a escola e a sala de aula;

• As práticas docentes no processo vão clarificando-se, tornando-se 
significativas;

• As concepções assumem fundamentações mais seguras e claras, uma 
vez que existem autores que confirmam as questões discutidas, eliminando a 
fragmentação nas concepções-práticas;

• As práticas pedagógicas vão delineando-se nas suas intencionalidades e 
o professor acompanha e compreende esse movimento; 

• Os problemas imediatos do cotidiano escolar tornam-se mais com-
preensíveis na tentativa de encontramos um caminho para darmos andamento 
ao processo; 

• Desenvolve-se a cultura da colaboração, do trabalho de equipe e do 
compartilhamento, cuja consequência agrega ao trabalho escolar mais robuste-
za, evitando a fragmentação e o tecnicismo; 

• Criam-se vínculos de trabalhos necessários ao desenvolvimento dos 
processos educativos, ainda mais numa perspectiva inclusiva e nas relações 
estabelecidas. 
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Esses são elementos de impacto na formação docente em serviço, consi-
derando a necessidade de ampliação desse espaço-tempo para melhor redimen-
sionar os estudos e as reflexões no campo da profissão docente que está imbuída 
de condicionamentos em seu processo histórico e social. 

É indispensável pensar o fazer docente em serviço, pois, a escola é o espa-
ço mediado e vivo para o diálogo e a reflexão. Segundo Alarcão (2003, p.41): “a 
noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de pensa-
mento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo, e não como mero 
reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores”.

Nessa perspectiva, acreditamos que os momentos e espaços da HTPC 
são de fundamental importância para os professores, uma vez que está in-
cluída na carga horária de trabalho, principalmente na realidade da educação 
especial. 

A valorização docente é importante para os diferentes contextos educa-
cionais, o que torna a profissão complexa e carente dessa troca de experiências, e 
faz da escola esse espaço de socialização cultural de aprendizagens. Aperfeiçoar 
os espaços e momentos da HTPC é uma experiência exitosa para os professores 
em serviço, ou seja, numa perspectiva de uma escola para todos. 

Um panorama da educação especial no amazonas 

No Amazonas a Educação Especial enquanto modalidade da Educação 
Básica obrigatória para todos os estudantes necessita ser reestruturada, tendo 
em vista que nas escolas inclusivas, há a ausência de definição na forma e ma-
neira de organizar e administrar o referido ensino. 

O público alvo da educação especial ocupa as matrículas nas escolas pú-
blicas, cujo relatório técnico do censo de 2015 – 2019 a taxa de matrícula do 
público da Educação Especial apresentou os seguintes dados: 

Em 2019 o percentual de matriculados foi de 19.021, com um aumento 
de 62% comparado a 2015. A maior abrangência de matrículas concentra nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental que apresenta percentual de 48,6% das 
matrículas da Educação Especial.  

Conforme o Plano Nacional de Educação (PNE) em sua meta 04 que se 
refere à educação inclusiva dos estudantes de 04 a 17 anos com deficiência, trans-
torno do espectro autista e altas habilidades e superdotação apresenta no gráfico 
abaixo o percentual de estudantes incluídos em classe comum com e sem AEE. 
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Gráfico 01 – Percentual de Matrícula

Fonte: Elaborado por DEED/Inep com base nos dados do Censo da Educação Básica, 2019

O gráfico apresenta uma média ascendente de matriculados nas escolas 
inclusivas sem o AEE (forma expressiva) considerando os estudantes inclusos 
com o AEE, e uma diminuição nas classes de Educação Especial específica, a 
inclusão provocou a procura pela escola pública para todos. 

Nesse contraponto, apresentamos a formação docente, dados retirados do 
censo, para o nível de Educação Fundamental inicial e final, pois, a Escola de 
Educação Especial de Manaus-AM, está inserida na modalidade de Educação 
Especial para os anos inicias do Ensino Fundamental e o percentual na educa-
ção Especial com formação específica para este fim. 

Em 2019, foram registrados 45.307 docentes na educação básica do es-
tado do Amazonas. No Ensino Fundamental, atuam 31.991 professores, sendo 
que 16.287 atuam nos anos iniciais e 18.526 atuam nos anos finais. Do total de 
docentes que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental, 80,8% têm nível 
superior completo (78,7% em grau acadêmico de licenciatura e 2,1% bachare-
lado) e 7,3% têm ensino médio normal/magistério. Foram identificados ainda 
11,9% com nível médio ou inferior. (CENSO ESCOLAR, 2019, p. 44)

Conforme os dados extraídos do Relatório do Censo Escolar do Amazonas 
de 2019, percebe-se um avanço na formação docente elevando a formação a ní-
vel superior, mas prevalece o percentual de 11, 9% com nível médio e inferior, 
o que consideramos que ainda não foi vencida essa etapa da formação na meta 
15 do Plano Nacional de Educação (PNE). Contudo, nos questionamos, mes-
mo com a formação superior num índice de 80,8%, enfrentamos desafios de 
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compreensão a respeito da educação inclusiva e seus processos. 
O Relatório do Censo escolar de 2019, não tratou dos percentuais de 

Professores com qualificação específica para atuarem nas salas de educação 
inclusiva ou especial (AEE), esse item da formação não apresenta evidências. 
Apresenta a formação a nível superior e médio numa perspectiva global. 

Considerando esse cenário seria interessante realizar um estudo junto às 
Universidades para constatar a formação em nível de Graduação em Educação 
Especial para a formação docente e investigar o cumprimento da meta 16 que 
assegura a Formação do Professor em nível de Pós-graduação. 

Esse cenário da formação docente no Amazonas deixa evidente a fragili-
dade do profissional na sua formação, pois, ao mesmo tempo com a política de 
inclusão, observamos o crescimento pela escola inclusiva para todos, entretanto, 
temos o gargalo da formação docente. 

Outros aspectos que aparecem nos gráficos é a compreensão da Educação 
Especial nos parâmetros do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Segundo a Resolução n°4/2009 CNE/CEB, que trata do Atendimento 
Educacional Especializado, regulamenta os atendimentos complementares nas 
salas de recursos multifuncionais (SRM). Contudo, esses atendimentos têm sido 
realizados em horário oposto ao escolar e geralmente os professores da escola 
comum, não dialogam com os Professores da sala de recurso no Atendimento 
Educacional Especializado.  A norma regulamenta e informa que deve haver 
uma articulação entre os Professores do ensino comum e do AEE.  

Estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visan-
do à disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade 
e das estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escola-
res (Brasil. MEC. CNE. CEB, 2009, Art. 13, Inciso VIII).

A articulação deve ser entre os professores e os serviços, mas se compro-
vou que o funcionamento da SRM nem sempre é realizado na escola do estu-
dante, em muitos casos é efetivado no turno oposto da matrícula e geralmente 
precisa se deslocar para outra escola, o que dificulta o desenvolvimento de um 
trabalho colaborativo entre ambos os professores. 

Segundo Cesarin; Trevisan, (2017, p. 24), afirmam que “as frentes de tra-
balho de cada profissional são distintas, mas estes precisam interagir para que 
seus objetivos específicos de ensino sejam alcançados, realizando um trabalho 
interdisciplinar e colaborativo”.

Outro fator de impedimento também é a lotação do docente, que geral-
mente cumpre sua carga horária de trabalho em escolas diferentes, o que dificul-
ta um trabalho de aproximação. 

A forma de gestão do Atendimento Educacional Especializado nas salas 
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de recursos multifuncionais parece ser um gargalo tanto para os professores, 
quanto para os estudantes, dificultando ainda mais os processos inclusivos. Com 
isso, consideramos que a gestão das salas de Recurso Multifuncional (SRM) 
deveria modificar sua maneira de atender, numa organização diferenciada para 
contemplar a almejada inclusão.

Outro aspecto que a Resolução 04/2009, evidencia é a formação do Professor 
para atuar na Sala de Recurso Multifuncional, mas o que temos presenciado são 
professores atuando sem formação e com muitas dificuldades, por desconhecerem o 
tipo de atendimento ao público da Educação Especial na escola comum.  

De acordo com o Art.12. Resolução CNE/CEB n° 4/2009, que Institui 
Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado 
na Educação Básica, modalidade Educação Especial, “Para atuação no 
AEE, o professor deve ter formação inicial que o habilite para o exercí-
cio da docência e formação específica para a Educação Especial” (Brasil, 
2009a, p.03).

Esses aspectos dificultam o fazer na Educação Especial, que enfrenta 
muitos desafios nas suas práticas pedagógicas, um trabalho colaborativo entre 
os Professores só será possível se olharmos para a organização da Educação 
Especial e modificarmos os processos. Caso contrário, estaremos remando con-
tra a correnteza. De acordo com Baptista (2011, p.71): 

Um dos avanços relativos à formação desses educadores é o reconheci-
mento de que, apesar da necessidade de conhecimentos acerca de instru-
mentos, códigos e linguagens, o conhecimento geral acerca da educação e 
da Educação Especial deveria ser aquele primordial na formação do edu-
cador das pessoas com deficiência.

Consideramos importante resgatar esse panorama, uma vez que se confirma 
através do relato a necessidade da formação docente em todos os níveis e modalida-
des. A formação docente necessita de investimento no piso salarial do Professor, nas 
condições para exercer sua docência de forma qualitativa nos processo pedagógicos 
e adequação na organização da Educação e da Educação Inclusiva, 

A inclusão implica uma reforma radical nas escolas em termos de currí-
culo, avaliação, pedagogia e formas de agrupamento dos alunos nas ati-
vidades de sala de aula. Ela é baseada em um sistema de valores que faz 
com que todos se sintam bem-vindos e celebra a diversidade que tem como 
base o gênero, a nacionalidade, a raça, a linguagem de origem, o backgrou-
nd social, o nível de aquisição educacional ou a deficiência. (MITTLER, 
2003, p.34).

Sem currículos, práticas e formação docente, pouco poderá fazer pela 
Educação Especial, sem dúvida, é uma luta processual, mas que precisa ecoar 
nas políticas públicas para as mudanças necessárias nesse contexto. 
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O papel da educação especial, na perspectiva inclusiva, é, pois, muito im-
portante e não pode ser negado, mas dentro dos limites de suas atribui-
ções, sem que sejam extrapolados os seus espaços de atuação específica. 
Essas atribuições complementam e apoiam o processo de escolarização de 
alunos com deficiência regularmente matriculados nas escolas comuns. 
(MANTOAN, 2004, p.43). 

A proposta da HTPC nas escolas é fortalecida pela necessidade de forma-
ção em serviço aos docentes que são comprometidos com a sua profissionaliza-
ção e abraçam a causa da educação inclusiva porque estão inseridos nela e lutam 
para que se torne possível a muitos estudantes.

Algumas considerações 

A formação em serviço do Professor é imprescindível para o desenvolvi-
mento pedagógico dos processos de aprendizagem, haja vista que qualifica as 
práticas docentes numa perspectiva mais próxima do real, ao mesmo tempo em 
que as aprendizagens docentes acontecem. 

A Hora de Trabalho Pedagógico é um momento de fortalecimento do 
trabalho formativo docente, pois permite ao profissional olhar para a sua prática 
pedagógica, refletir como está realizando-a e como redimensioná-la em suas 
ações, ainda mais em favor das aprendizagens de estudantes do sistema público 
de ensino da Educação Especial, no próprio espaço de tempo em que ocorre o 
trabalho, ou seja, na sua carga horária de trabalho. 

A HTP foi uma conquista dos Professores, é um espaço formativo valoroso, 
havendo a necessidade da ampliação dessas horas em processos formativos de es-
tudo e troca de experiências. A Escola Estadual de Educação especial pública em 
Manaus-AM compreende esses momentos como adequados à formação do pro-
fessor e tenta através do seu fazer pedagógico agregar espaços de aprendizagens de 
forma significativa, assim como provocar mudanças no fazer docente.   
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OS PROFESSORES E SUAS “ARTES DE FAZER”: 
REFLEXÕES SOBRE O COTIDIANO ESCOLAR

Paula Maria Ferreira de Faria1

Denise de Camargo2

Introdução

As contribuições legadas pelo historiador francês Michel de Certeau 
(1925-1986) desvelam o perfil de um pesquisador culto e eclético, cuja curiosida-
de o conduziu a diversas atividades acadêmicas e profissionais.    

A perspectiva de Certeau (2013) revela uma inversão da compreensão tra-
dicional do cotidiano, evidenciando a ação do homem comum frente às imposi-
ções dominantes que buscam cercear sua atividade. Dessa forma, o autor dirige 
sua atenção às operações que compõem as práticas cotidianas – não somente 
de uma minoria elitista que se destaca por seus grandes feitos, mas as que são 
realizadas todos os dias, muitas vezes imperceptíveis, e que contudo configuram 
as formas próprias de conceber e enfrentar a realidade cotidiana para a gran-
de maioria das pessoas. Interessa-se, assim, pelo homem comum e suas práti-
cas múltiplas e particulares, que configuram formas singulares de ser e estar no 
mundo (DURAN, 2012; FERRAÇO; SOARES; ALVES, 2017).

Considerando a posição ativa de recriação da realidade do “homem or-
dinário”, Certeau (2013) revela uma postura de valorização do cotidiano, das 
práticas frequentemente ignoradas e deslegitimadas por uma sociedade que ten-
de cada vez mais à racionalização científica. Certeau (2013) nega a posição de 
meros usuários passivos conferida ao homem comum e aponta suas formas de 
resistir e personalizar a própria realidade. Defende, assim, a inserção das práti-
cas cotidianas como elemento que constitui e modifica as relações sociais.       

Os estudos de Certeau (2013) conduzem ao reconhecimento da importân-
cia das práticas e permitem antever uma nova concepção da atividade docente 
no cotidiano escolar. Tal é a premissa deste artigo de cunho teórico que, funda-
mentado nas contribuições de A Invenção do Cotidiano, traz reflexões acerca das 

1 Doutora e Mestre em Educação (UFPR). Psicóloga e pedagoga. Coordenadora do Curso 
de Psicologia da Faculdade Herrero. E-mail: paula.pmff@gmail.com.

2 Doutora e Mestre em Psicologia Social (PUC-SP). Psicóloga. Professora sênior (UFPR) e 
professora titular do Mestrado em Psicologia (UTP). E-mail: denicamargo@gmail.com.
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formas como as práticas dos professores conferem dinamicidade e imprimem 
personalidade ao cotidiano escolar. 

As artes de fazer: uma nova compreensão do cotidiano

A partir de um convite do governo francês efetivado pelo departamento 
público de pesquisa, a DGRST (Délégation Générale à la Recherche Scientifique et 
Technique) no ano de 1975, Certeau (2013) empreende o estudo das práticas co-
muns e da cultura cotidiana. A partir do questionamento da suposta passividade 
dos usuários, a obra investiga as operações dos sujeitos comuns enquanto inte-
grantes das práticas sociais (SILVA; LYRIO; MARTINS, 2011). Dessa forma, 
em A invenção do cotidiano Certeau (2013) ultrapassa o consumo passivo, buscan-
do, nas astúcias diárias, as formas pelas quais os consumidores também produ-
zem enquanto consomem – “é preciso interessar-se não pelos produtos culturais 
oferecidos no mercado dos bens, mas pelas operações dos seus usuários; é mister 
ocupar-se com as ‘maneiras diferentes de marcar socialmente o desvio operado 
num dado por uma prática’” (CERTEAU, 2013, p. 13, grifo nosso).

Certeau (2013) aponta as formas de dizer e agir utilizadas na vida coti-
diana como expressões do saber popular – as “artes de fazer”. Valorizando as 
práticas que se estabelecem frente às demandas vivenciadas no dia a dia por seus 
praticantes, Certeau (2013) aponta, como agente principal, o homem comum: 
“homem ordinário”, “herói comum. Personagem disseminada. Caminhante 
inumerável”; é o “herói anônimo” (p. 55) que, utilizando-se dos recursos dispo-
níveis, insiste e resiste frente às adversidades.

Reconhecendo a liberdade e a autonomia dos sujeitos comuns, Certeau 
analisa como o homem ordinário, mesmo sem abertamente se opor à ideologia 
dominante, se vale de suas táticas para imprimir seus próprios “modos de fazer” 
em seu cotidiano. Dessa forma, constitui um esboço de uma teoria das práticas 
do cotidiano, por meio das quais o homem é capaz de resistir frente ao que lhe 
é imposto. Apostando “na inteligência e na inventividade do mais fraco”, con-
figura-se então “uma concepção política do agir e das relações não igualitárias” 
de poder (CERTEAU, 2013, p. 19). 

Essa invenção do cotidiano se torna possível, portanto, mediante as opera-
ções de seus usuários, que configuram novas formas de se apropriar dos espaços – 
evidencia-se assim que o cotidiano não é uma mera repetição, mas envolve a cria-
ção e a reflexividade de seus praticantes, em um processo constante de adaptação 
às ocasiões e circunstâncias com as quais se depara (AUGUSTO, 2007; DURAN, 
2007). Nas palavras do autor, essas formas de apropriação – as “maneiras de fa-
zer” – compõem “as mil práticas pelas quais usuários se reapropriam do espaço 
organizado pelas técnicas da produção sociocultural” (CERTEAU, 2013, p. 41).
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O cotidiano se inscreve, portanto, no embate entre relações sociais, nas 
quais o poder hegemônico se contrasta com as práticas estabelecidas pelos usuá-
rios da sociedade – em uma relação que perpassa, para além do uso material, 
também o consumo e a produção de bens culturais, ideológicos, axiológicos e 
simbólicos. Dessa forma, o estudo do cotidiano considera as ações de seus pra-
ticantes, em um contexto histórico e social multiplamente determinado. A partir 
dessa constatação, a análise do autor dirige-se à compreensão dos movimentos 
através dos quais o homem comum consegue contornar as imposições do poder 
oficial, inscrevendo suas próprias formas de agir e viver. 

No movimento constante do cotidiano inserem-se diferentes formas de fazer, 
de pensar e de contar. As artes de dizer dos praticantes revelam “modos de viver, 
conhecer e sentir que estão em jogo nessas relações, marcando, por seus usos, esses 
discursos” (GOMES; FERRAÇO, 2014, p. 20). Dessa forma, as práticas do homem 
ordinário são “bricolagens” que conferem novos usos a práticas já instituídas, cons-
tituindo assim “maneiras de fazer” que revelam a inventividade singular, superando 
a massificação – desse modo, “sem sair do lugar onde tem que viver e que lhe impõe 
uma lei, ele ai instaura pluralidade e criatividade” (CERTEAU, 2013, p. 87).

Mesmo a despeito da interdição dominante, que tenta impedir a inscrição 
do singular na atividade, o homem registra seus usos e os produtos que fabrica 
no processo de consumo. Dessa forma o praticante se torna, ao mesmo tempo, 
consumidor e produtor, imprimindo sua agência sobre a própria realidade – as-
sumindo assim “um papel de agente, de produtor e de autor de um modo especí-
fico de se fazer presença no mundo” (GOULART, 2013, p. 214).

A compreensão das práticas que permeiam e constituem o cotidiano en-
fatiza não a produção individual, mas o coletivo de praticantes que se inserem 
em determinado contexto histórico-cultural. O olhar de Certeau (2013) dirige-se, 
portanto, não a sujeitos isolados, mas às práticas do coletivo, instituídas enquan-
to formas de resistência e marcas do social sobre a realidade. Dessa forma, o 
estudo das práticas não significa em um regresso à individualidade – tal como 
a visão do atomismo social, que “supõe uma unidade elementar, o indivíduo, a 
partir da qual seriam compostos os grupos e a qual sempre seria possível redu-
zi-los” (CERTEAU, 2013, p. 37). Assim, Certeau estabelece, na análise das prá-
ticas cotidianas por meio das quais o homem comum estabelece suas próprias 
artes de fazer frente à ideologia dominante, foco de sua análise. Dessa forma, 
o estudo das práticas cotidianas visa compreender os múltiplos e complexos 
procedimentos que possibilitam aos praticantes escapar à disciplina niveladora 
e totalizante, identificando “os traços de uma lógica de produção de ações de 
sujeitos reais, atores e autores de suas vidas, irredutível à lógica estrutural, por-
que plural e diferenciada” (ALVES; OLIVEIRA, 1998, p. 1). Nesse sentido, o 
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cotidiano não é compreendido como elemento à parte da realidade, mas como 
conjunto de elementos cuja riqueza de significados e sentidos permite aos pra-
ticantes escapar à disciplina e constituir formas particulares de viver (ALVES, 
2003; CORRÊA, 2013).

Práticas do cotidiano: estratégias e táticas

Segundo Certeau (2013), o estudo das práticas cotidianas conduz à inves-
tigação das operações dos usuários, compreendendo quais usos dão àquilo que 
fabricam a partir dos produtos culturais que recebem (FERRAÇO; SOARES; 
ALVES, 2017). Nesse contexto, reconhece que as disputas de poder que se estabe-
lecem no campo do cotidiano envolvem embates entre fracos e fortes nos quais o 
fraco, ciente da impossibilidade de vencer o poder, se utiliza de subterfúgios e sua 
trajetória para escapar à ordem dominante, impondo-se – sem, no entanto, subver-
tê-la. Assim, “no espaço tecnocraticamente construído, escrito e funcionalizado 
onde circulam as suas trajetórias formam frases imprevisíveis [...], elas desenham 
as astúcias de interesses outros e de desejos que não são nem determinados nem 
captados pelos sistemas onde se desenvolvem” (CERTEAU, 2013, p. 44-45).

Certeau (2013) utiliza uma referência polemológica para explicar como 
se dão as práticas no cotidiano. A analogia com o contexto de guerra permite 
que o autor faça uso de termos como estratégia e tática para explicar a constante 
tensão e embate de forças que se dá no âmago das relações sociais. Ao analisar 
os conceitos de estratégia (enquanto lugar próprio do dominante) e tática (como 
subterfúgio de resistência do dominado), Certeau (2013) propõe “algumas ma-
neiras de pensar as práticas cotidianas dos consumidores, supondo no ponto de 
partida que elas são do tipo tático” (p. 20). Atribui, assim, a estratégia ao campo 
do dominante, daquele que detém o espaço para ação:

Chamo de “estratégia” o cálculo das relações de forças que se toma possí-
vel a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é isolável de 
um “ambiente”. Ela postula um lugar capaz de ser circunscrito como um 
próprio e portanto capaz de servir de base a uma gestão de suas relações 
com uma exterioridade distinta. (CERTEAU, 2013, p. 45).

A estratégia se refere, portanto, a um saber dominante, que controla o po-
der. Simboliza, assim, a racionalidade científica positivista, que estabelece seu do-
mínio “usando a estratégia como forma de convencimento, de argumentação e de 
intimidação dos fortes sobre os fracos” (SILVA; LYRIO; MARTINS, 2011, p. 68).

Em resposta a esse estado de coisas, o homem comum resiste com os 
recursos que possui. Sem opor-se abertamente à dominação, reage por meio de 
um jogo sutil no qual imprime as suas marcas nos gestos simples da cotidianida-
de, mas que causa como consequência a alteração de todo o sistema estratégico 
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hegemônico (ALVES; OLIVEIRA, 1998). Assim, com astúcia e perspicácia, o 
fraco insidiosamente confronta o poder dos fortes: “denomino, ao contrário, ‘tá-
tica’ um cálculo que não pode contar com um próprio, nem portanto com uma 
fronteira que distingue o outro como totalidade visível” (CERTEAU, 2013, p. 
45-46). As táticas, portanto, configuram um conjunto de procedimentos que, na 
ausência de um próprio, se inserem no lugar do outro (da estratégia dominante). 
Diferentemente da estratégia, que utiliza o planejamento e o controle do espaço, 
as táticas constituem movimentos que se valem da ocasião – aproveitando-se de 
cada circunstância para tentar se instaurar e desestabilizar o poder, seja em um 
lugar concreto ou simbólico (como no plano das ideias ou dos discursos hege-
mônicos) (JOSGRILBERG, 2005).

Assim, enquanto a estratégia é marcada por um lugar próprio, a partir do 
qual é possível prever e planejar as táticas se inserem em terreno alheio, aprovei-
tando-se das ocasiões circunstanciais. Portanto, enquanto a estratégia é mantida 
pelo estabelecimento de um lugar, a tática espera a oportunidade e se vale de 
uma hábil utilização do tempo. Como se pode perceber, a diferença fundamental 
entre ambas se estabelece no campo da detenção do poder: “a tática é determi-
nada pela ausência do poder, assim como a estratégia é organizada pelo postula-
do de um poder” (CERTEAU, 2013, p. 95). Fica claro que, para Certeau (2013), 
enquanto a estratégia é utilizada pelo forte para estabelecer e perpetuar o poder, 
“a tática é a arte do fraco” (p. 95).

O autor aponta as táticas presentes em diversas práticas cotidianas e que 
envolvem ações aparentemente despretensiosas, como caminhar, falar e ler, 
constituem táticas, bem como “uma grande parte das ‘maneiras de fazer’: vitó-
rias do ‘fraco’ sobre o mais ‘forte’” (CERTEAU, 2013, p. 46). Trata-se, portanto, 
de “artes” através das quais o fraco manipula a situação a seu favor através das 
lacunas que é capaz de entrever nas estratégias de poder, desviando e invertendo 
a ordem dominante (ALVES; OLIVEIRA, 1998).

A tática revela a ação do homem ordinário de resistência e enfretamento 
direcionado à sua própria subsistência (BORGES et al., 2016). Nesse sentido, 
compreendidas enquanto formas de desestabilização de poder, as táticas só en-
contram validade como procedimentos que se inserem no tecido social – não se 
trata, portanto, de ações individuais, mas de um conjunto de práticas organiza-
das social e historicamente em seu contexto (JOSGRILBERG, 2005). O olhar 
de Certeau (2013) dirige-se justamente a esse coletivo; seu foco, para além do 
sujeito, incide sobre as ações – as práticas realizadas diariamente no cotidiano, 
que inserem e garantem a presença real dos usuários na sociedade. 

É por meio das práticas que o homem pode inscrever sua presença no 
local em que habita. Certeau (2013) define esses contextos de passagem e 



EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INCLUSÃO: 
VALOrIzAÇÃO DO ALUNO E TrAbALhO pEDAGóGICO

385

habitação como espaços e lugares; o lugar se refere à ordem “ordem segundo 
a qual se distribuem elementos nas relações de coexistência”; trata-se de “uma 
configuração instantânea de posições. Implica uma indicação de estabilidade” 
(p. 184). O espaço, por sua vez, “é um cruzamento de móveis”; trata-se de “um 
lugar praticado” que, diferentemente do lugar, não tem “nem a univocidade nem 
a estabilidade de um ‘próprio’” (CERTEAU, 2013, p. 184). O autor indica a 
relação entre os elementos de espaço e tempo, na ação prática das estratégias e 
táticas: “as estratégias apontam para a resistência que o estabelecimento de um 
lugar oferece ao gasto do tempo; as táticas apontam para uma hábil utilização 
do tempo, das ocasiões que apresenta e também dos jogos que introduz nas fun-
dações de um poder” (CERTEAU, 2013, p. 96, grifo do autor).

Dessa forma o lugar, para Certeau (2013), é organizado pelas estratégias 
em um tempo delimitado (JOSGRILBERG, 2005). O espaço, por sua vez, cons-
titui-se do lugar em um movimento dinâmico – “em suma, o espaço é um lugar 
praticado” (CERTEAU, 2013, p. 184). Como as táticas só podem subsistir a 
partir de um lugar estabelecido (visto que não possuem o seu próprio), é pre-
cisamente na inter-relação entre o espaço como ambiente estabelecido e local 
praticado que se inserem as táticas do homem cotidiano (BORGES et al., 2016; 
JOSGRILBERG, 2005). 

É importante frisar que as noções de espaço e de lugar não se opõem 
na concepção de Certeau (2013); embora apontem para diferentes operações 
(enquanto as estratégias impõem, as táticas manipulam), ambos os conceitos 
são complementares e atuam dialeticamente na constituição dinâmica da 
organização das relações sociais (DURAN, 2012; JOSGRILBERG, 2005).

Embora se relacionem a distintas posições de poder na sociedade, táticas 
e estratégias evidenciam a constante produção de práticas que desvelam a par-
ticipação ativa e criativa do homem comum em seu meio, que constantemente 
cria novas maneiras de ludibriar o poder e inscrever as marcas de sua presença 
(SILVA; LYRIO; MARTINS, 2011). Dessa forma, por meio de sua astúcia in-
ventiva o homem ordinário desfere golpes que, se não depõem a hegemonia do 
poder instituído, ao menos ferem suas regras e pontuam sua resistências: “nesses 
estratagemas de combatentes existe uma arte dos golpes, dos lances, um prazer 
em alterar as regras de espaço opressor” (CERTEAU, 2013, p. 74).

Práticas docentes e as “artes de fazer” no cotidiano escolar 

A concepção de Certeau (2013) acerca do cotidiano abre campo para 
a compreensão do ambiente escolar enquanto território de embates de poder, 
marcado pela criação e inventividade de seus praticantes. Assim como em sua 
acepção mais ampla, o cotidiano escolar é constituído por múltiplas vivências e 
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possibilidades, envolvendo ações e emoções mobilizadas diariamente no exercí-
cio das práticas diárias da sala de aula (SILVA; LYRIO; MARTINS, 2011).

Aplicando os conceitos de Certeau (2013) ao contexto escolar, é possível 
compreender que o lugar físico (a estrutura material) da escola é transformada em 
espaço mediante as práticas de seus usuários; trata-se de um movimento dinâmico 
de apropriação e pertencimento que envolve múltiplos agentes e diversas vivências, 
em um contexto histórica e culturalmente determinado. Dessa forma, as “artes de 
fazer” em sala de aula configuram um amálgama que expressa variadas formas 
de compreender, agir, se relacionar e resistir em sociedade. Dessa forma, mais do 
que simples ações espontâneas ou mecânicas, as práticas revelam as táticas de seus 
praticantes – denotam, assim, a ação dos usuários em seu contexto concreto e real.

Sob essa ótica, o cotidiano escolar desvela um movimento social consti-
tuído pela multiplicidade de saberes de seus agentes, que “levam seus saberes 
específicos para constituírem a realidade escolar, a qual se mostra mediada pela 
atividade cotidiana em um movimento de (re)apropriação, (re)elaboração, (re)
organização ou repulsa de ações” (GOULART, 2013, p. 213). Dessa forma, lon-
ge de ser somente cenário, as práticas cotidianas configuram o centro das rela-
ções sociais (FERRAÇO; SOARES; ALVES, 2017). 

É preciso considerar as práticas cotidianas que são realizadas quase de 
modo automático, as quais são efetivamente realizadas mas não podem ser ex-
plicadas conscientemente por seus praticantes. Esse saber cotidiano, do “chão 
de escola”, é em geral menosprezado pela ciência – “aqui ainda subsiste um 
‘saber’, [...] cujas maneiras de fazer não têm legitimidade aos olhos de uma ra-
cionalidade produtivista” (CERTEAU, 2013, p. 132). 

Esse saber prático, tão caro às atividades cotidianas, caracteriza um sa-
ber supostamente vago e inacessível à ciência: “toma-se uma inteligência do 
sujeito, mal definida senão por neutros (ter faro, tato, gosto, juízo, instinto, etc.), 
que oscilam entre os regimes do estético, do cognitivo ou do reflexivo, como se 
o saber-fazer se reduzisse a um princípio inapreensível do saber” (CERTEAU, 
2013, p. 135). Constitui, assim, o apelo a um “dom”, à “vocação da profissão” 
reconhecido no senso comum – e, exatamente por isso, destituído de poder e 
desvalorizado pela estratégia do forte. 

A partir da perspectiva desenvolvida por Certeau (2013) em A invenção do 
cotidiano, a sala de aula pode ser compreendida enquanto lugar alheio ao pro-
fessor no qual vigora uma ordem dominante que cerceia sua atuação, “seja pelo 
fato de diferentes turmas compartilharem o mesmo local; seja pelas dimensões 
[...] ou pelo número de alunos; seja pela definição de um local [...] permitido 
para fixação [...] ou para a produção de material [...] que irá compor o ambien-
te” (GOULART, 2013, p. 214). 
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É importante destacar que as relações de poder no cotidiano escolar 
também são dinâmicas, alterando-se constantemente. Dessa forma, “o professor 
é o detentor do poder em sua relação com o aluno (ou não), mas torna-se o 
‘fraco’ em sua relação com o gestor ou o sistema de ensino” (AUGUSTO, 2007, 
p. 3). Nesse contexto, instaura-se a ação tática enquanto forma de assegurar a 
própria existência e resistir à pressão pela submissão. O docente pode, assim, 
valer-se de suas astúcias como forma de desestabilização e resistência frente às 
demandas que impõem a despersonalização e a alienação de seu próprio tra-
balho. Frente a esse cenário que busca imobilizar a ação criativa e inventiva do 
professor, lhe resta valer-se da tática, que “não tem por lugar senão o do outro. 
[...] Aproveita as “ocasiões” e delas depende, sem base para estocar benefícios, 
aumentar a propriedade e prever saídas. [...] Aí vai caçar. Cria ali surpresas. 
Consegue estar onde ninguém espera. É astúcia” (CERTEAU, 2013, p. 94-95).

A reinvenção das práticas faz parte do cotidiano da escolar: “caça não 
autorizada, artes de fazer, astúcias sutis e táticas de resistência são ações intrín-
secas do trabalho docente” (CORRÊA, 2013, p. 133). As invenções cotidianas 
constituem, assim, as “artes de fazer” que permitem a existência concreta da 
escola, inscrevendo sua posição frente às demandas políticas e sociais que se lhe 
impõem. Representam, dessa forma, “as diferentes formas de os professores se 
ajustarem a tais políticas, as diferentes formas de reorganizarem o cotidiano de 
suas práticas” (DURAN, 2007, p. 136). 

A concepção de Certeau (2013) do cotidiano enquanto rico e complexo 
conjunto de práticas que inscrevem a presença do fraco sobre a lei do mais forte 
conduz à compreensão da realidade escolar sob uma nova perspectiva. A legi-
timação dos valores, saberes e emoções que compõem o cotidiano da sala de 
aula ressignifica as práticas dos agentes escolares – em especial a ação docente, 
compreendida como forma particular de conceber o processo de ensino-apren-
dizagem e as relações que o permeiam (DURAN, 2007).

Nesse sentido, em que tanto as relações entre professor e alunos como o 
processo de ensino-aprendizagem como um todo refletem características parti-
culares daquele contexto social, o currículo é entendido “como um ambiente 
simbólico, material e humano que é constantemente reconstruído” (DURAN, 
2012, p. 46). Desse modo, “pensar no currículo da escola significa pensar um 
currículo que se reorganiza cotidianamente, que se faz e refaz, entre estratégias e 
táticas cotidianas, e que se reconstrói a cada dia, a cada momento, considerando 
o conjunto de educadores que se apropriam dele” (DURAN, 2012, p. 46).

Todas as práticas desenvolvidas em sala de aula revelam diversas táticas 
utilizadas frente às estratégias impostas à escola. Configuram, portanto, o espaço 
escolar enquanto ambiente de relações humanas em que as práticas cotidianas se 
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fazem sempre presentes; espaço no qual o professor forja suas “artes de fazer” 
(CORRÊA, 2013; GOULART, 2013).

Considerações finais

Assim como todos os espaços de convivência humana, a escola também é 
palco de embates entre forças que disputam o poder; assim, “não se dá por acaso 
que toda a sua cultura se elabora nos termos de relações conflituais ou compe-
titivas entre mais fortes e mais fracos, sem que nenhum espaço, nem legendário 
ou ritual, possa instalar-se na certeza de neutralidade” (CERTEAU, 2013, p. 81). 
Na sala de aula se revelam diferentes modos de ser, pensar e agir. A escola não 
é, portanto, uma mera reprodutora de regras e ditames; ao contrário, o cotidiano 
continuamente inventado por seus praticantes insere, na complexidade de suas 
interações sociais, táticas para resistir, mudar, inovar. Nesse contexto, as “artes do 
fazer” de cada professor produzem uma docência que, embora circunscrita aos 
limites impostos pela instituição, sempre pode se reinventar, construindo novos 
sentidos e produzindo maneiras únicas de existir e resistir no cotidiano escolar. 
Para além do currículo prescrito, inscreve-se a atividade efetivamente realizada 
– a prática real do professor, revestida de maneiras singulares de compreender a 
docência e de exercê-la, em um contexto histórico e culturalmente determinado.

A tessitura da escola é composta por muitos fios. Aliados às prescrições 
regimentais e ao currículo oficial, coexistem diferentes elementos que permeiam 
as práticas cotidianas. É preciso sensibilidade para perceber essas nuances da 
inventividade humana, que inscrevem sobre o texto das estratégias uma nova 
interpretação. Envolve a escuta atenta e o olhar curioso a cada praticante, cada 
movimento, cada gesto que marca a presença cotidiana sobre o espaço ordenado. 

Trata-se, portanto, de ir além de uma concepção ingênua do cotidiano, 
valorizando sua riqueza enquanto (re)criador dos saberes, práticas e emoções do 
homem ordinário – o professor comum, como é visto em tantas e tantas escolas. 
Nesse sentido, A invenção do cotidiano se constitui em um caminho possível de 
compreensão (e enfrentamento) da realidade escolar, concebida enquanto pro-
dução conjunta de todos os seus agentes. O cotidiano da escola não é lugar de 
mesmice: é espaço praticado de saberes, contexto compartilhado de vivências, 
ambiente de produção inventiva, de partilha de conhecimentos e de construções 
mútuas. É no cotidiano que a escola real se produz; continuamente se reinventa, 
a partir das astúcias de seus produtores, resistindo e insistindo frente às (limit)
ações que a ela se impõem.

A provocação de Certeau (2013) incita à desnaturalização das práticas e 
à ressignificação do cotidiano; à valorização e ao empoderamento do homem 
ordinário. Desafia a “destacar e pôr do avesso” as práticas comuns, a reconhecer 
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nelas o valor que a inventividade astuciosa confere às “artes de fazer”. No con-
texto da escola, convida a compreender a ação docente enquanto produto e pro-
dução de um tempo cultural e histórico, que se submete (sem jamais se limitar 
totalmente) às determinações que a circunscrevem. Tal como o cotidiano esco-
lar, em permanente construção e reconstrução, também as “maneiras de fazer” 
docência de cada professor representam uma reapropriação inteligente e criativa 
do espaço, sempre dinâmico, da sala de aula.
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1.   Introdução 

A integração funcional do sistema nervoso não é mais centrada no neurô-
nio, mas concebida como uma imensa rede de conexões sinápticas entre unida-
des neuronais, além de células gliais, as quais são modificáveis em função da 
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experiência individual, ou seja, do nível de atividade e do tipo de estimulação 
recebida.

A reabilitação neuropsicológica, como qualquer processo psicoterápico, 
pode então ser concebida como uma forma de aprendizagem.

A representação psicológica contemporânea de como um sistema altamen-
te complexo, do tipo representado pelo cérebro humano, pode funcionar, dada 
pelas redes neurais conexionistas ou de processamento distribuído e paralelo.

A informação é representada nestas redes sob a forma de padrões espa-
ço-temporais de ativação, os quais dependem, por sua vez, da força relativa de 
conexão entre as sinapses das suas inúmeras unidades. 

A chamada lei de Hebb consiste em uma espécie de musculação sináptica 
e envolve um mecanismo de detecção de coincidências temporais nas descargas 
neuronais: 

SE DOIS NEURÔNIOS ESTÃO 
SIMULTANEAMENTE ATIVOS, SUAS 

CONEXÕES SÃO REFORÇADAS.

CASO APENAS UM ESTEJA ATIVADO 
EM DADO MOMENTO, SUAS 

CONEXÕES SÃO ENFRAQUECIDAS.

Fonte: Autores (2023)

Neste contexto, a possibilidade de modificações sinápticas induzidas pela 
correlação espacial e temporal de atividade, representa um ressurgimento das 
idéias associacionistas, para as quais existe.

O mapeamento das diversas partes do corpo no córtex sensorial primário de 
primatas não-humanos pode ser modificado em função das lesões ou de experiên-
cias de aprendizagem. O mesmo tipo de evidências foi obtido com seres humanos, 
indicando que a aquisição de determinadas habilidades sensoriais ou motoras, 
bem como amputação de partes do corpo, podem induzir o remapeamento destes 
órgãos ao nível do córtex sômato-motor (Aglioti, Cortese e Franchini, 1994). 

2. Desenvolvimento

2.1 Neuroplasticidade ou plasticidade neural

A plasticidade neural é definida como a capacidade do sistema nervoso 
modificar sua estrutura e função em decorrência dos padrões de experiência. A 
neuroplasticidade permite a regeneração dos neurônios e que sejam criadas co-
nexões sinápticas, ou seja, controla todas as nossas funções cognitivas, tais como 
atenção, memória, linguagem e percepção, entre outras.

Rosimery Mendes Rodrigues afirma que “a neuroplasticidade é aumen-
tada após o exercício físico, favorecendo o aprendizado”, a memória, a vascula-
rização cerebral e atenuando o declínio mental decorrente do envelhecimento.
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O que prejudica a neuroplasticidade é o estresse, um ambiente violento, 
histórico de abuso, uma nutrição inadequada, sedentarismo, entre outros fatores 
que atrapalham a neuroplasticidade na infância, juventude e vida adulta.

A neuroplasticidade manifesta-se de várias formas e pode ser classificada em:

REGENERATIVA AXÔNICA SINÁPTICA
DENDRÍTICA SOMÁTICA

Fonte: Autores (2023)

Diogo Rafael da Silva retratar que “os processos de modificação pós-na-
tais em conseqüência da interação com o meio ambiente e as conexões que se 
formam durante o aprendizado motor consciente (memória) e inconsciente (au-
tomatismo)”, são contextos de como funciona a neuroplasticidade em indiví-
duos sem alteração do Sistema Nervoso Central.

2.2 A neuroplasticidade e o lúdico

A diversão é parte essencial no desenvolvimento da criança. Tão impor-
tante que é reconhecida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no 
seu Capítulo II, Art. 16 (IV), bem como pela Convenção sobre os Direitos da 
Criança, em seu artigo 31.

Tatiana Pereira Veiga Zahal aponta que “o poder da neuroplasticidade na 
infância ressalta ainda a importância do brincar na vida de toda e qualquer criança”. 

As brincadeiras são essenciais para que a neuroplasticidade continue 
acontecendo, pois ela é uma das formas pelas quais essas funções cognitivas são 
estimuladas. A brincadeira é um dos fenômenos mais importantes do desenvol-
vimento comportamental. 

Silvana Nascimento de Carvalho elucida que “o brincar é expressão natural 
da criança e através dele os pequenos se desenvolvem emocionalmente, social-
mente, cognitivamente e afloram em diversos contextos a neuroplasticidade”. De 
acordo com VALÉRIO (2016), brincando a criança se relaciona com o que encon-
tra à sua volta, se relaciona consigo mesma e com aqueles que estão próximos.  

É importante frisar que neuroplasticidade na infância permeia o brincar 
e o jogar e estes não se resumem apenas a formas de divertimento e de prazer 
para “a criança, mas são meios privilegiados dela expressar os seus sentimentos 
e aprender” (VALÉRIO, 2016), o brincar que é mais que um simples momento 
de diversão, mas um tempo privilegiado de aprendizado.

Sandro Garabed Ischkanian enfatiza que “o brincar proporciona mui-
to mais do que diversão, desenvolve plenamente a neuroplasticidade cerebral 
e promove o desenvolvimento cognitivo, motor, de linguagem e comunicação 
social, afeto e emoções”. Atraves do lúdico a criança desenvolve todo o sistema 
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neurológico de forma absoluta e desenvolve também uma das coisas mais im-
portantes que temos, que é a imaginação. É ela quem nos dá as possibilidades 
e potencialidades de seguir novos caminhos na vida adulta e isso começa na 
infância, com as brincadeiras e o pensamento mágico. 

2.3 (R)educação e modelos para a reabilitação neuropsicológica

O conhecimento dos mecanismos de plasticidade sináptica e de recupera-
ção funcional orienta a formulação dos princípios básicos e modelos de reabili-
tação, enquanto o conhecimento dos fatores prognósticos permite sua aplicação 
racional. A partir do conhecimento dos mecanismos de recuperação funcional 
após lesões cerebrais, Zangwill (1947, cit. em Wilson, 1999, p. 15) enunciou os três 
princípios ainda válidos da reabilitação neuropsicológica. A restituição funcional 

após lesões cerebrais é possível quando estas le-
sões são parciais ou circunscritas. As tentativas 
de restituição se baseiam na prescrição de treina-
mentos funcionais.

2.4 (R)educação e os princípios educacionais de Vygotsky (1896 – 1934)

Psicólogo Bielo-Russo pioneiro na noção de que o desenvolvimento inte-
lectual das crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida, 
assim o aprender e a (r)educação em indivíduo aflora através de sua interação 
com o ambiente onde está. Este conhecimento se dá através de um processo de 
mediação que são as “relações intra e interpessoais e de troca com o meio”.

Para Vygotsky, a relação do indivíduo com o mundo é marcada por “sis-
temas simbólicos” e a linguagem é fundamental neste processo, pois ela “simpli-
fica e generaliza a experiência, ordenando as instâncias do mundo real (…) cujo 
significado é compartilhado pelos usuários desta linguagem” (FELIPE, 2009. 
p. 29). Assim para que o aprendizado aconteça, o indivíduo precisa participar 
de “ambientes e práticas específicas”. A criança não se desenvolve sozinha com 
o tempo. Ela precisa ser exposta às experiências de (r)educação que fornecerão 
instrumentos para o seu aprendizado.

Vygotsky divide o desenvolvimento da criança em dois níveis; o real e o 
potencial. 
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Fonte: Autores (2023)

A mediação nada mais é que a colaboração de outra pessoa que explique 
ou mostre como se deve fazer. Felipe (2009) ainda aponta a importância que 
Vygotsky dá à “possibilidade de alteração no desempenho de uma pessoa pela 
interferência de outra”. 

Fonte: Método de Portfólios Educacionais (2022) - Imagens de Bernardo Carvalho (imagem 
autorizada para publicação neste artigo) 

Ao intervalo entre o nível de desenvolvimento Real e o nível de desenvol-
vimento Potencial, dá-se o nome de Zona de desenvolvimento proximal. 



Simone Helen DrumonD iScHkanian | alan ricarDo Duarte Pereira |  rebeca FreitaS ivanicSka

bruna beatriz Da rocHa (organizaDoreS)

396

1º Nível – Zona de Desenvolvimento Real – Capacidade que o indivíduo tem de 
resolver sozinho os problemas que encontra. É tudo que o indivíduo consegue 
fazer de forma autônoma.

2º Nível – Zona de Desenvolvimento Potencial – É tudo aquilo que o indivíduo 
é capaz de fazer, a partir de sua situação real, conforme as suas potencialidades 
de desenvolvimento, ou seja, um conhecimento que ainda não foi consolidado, 
mas está próximo de se tornar real.

Fonte: Autores (2023)

A Zona de Desenvolvimento Proximal é o elo entre os dois níveis e as 
funções psicológicas superiores são construídas no espaço escolar.

Fonte: Tatiana Pereira Veiga Zahal (imagem autorizada para publicação neste artigo)

A combinação das características biológicas do nível real de desenvolvimen-
to da criança e do seu nível potencial, principalmente nas relações que a criança 
estabelece são, por sua vez, mediadas por instrumentos e símbolos, com o auxílio 
da intervenção por parte de educadores e de amigos na interação social. 

O aprendizado torna-se um processo essencial na construção do ser hu-
mano como espécie diferenciada e do seu desenvolvimento, pois envolve a 
interferência do outro social para a reconstrução da experiência individual 
e dos significados que a compõem. Deste modo, a escola teria então como 
função o desenvolvimento de aberturas para a construção de zonas de de-
senvolvimento proximal da criança, na qual a intervenção do educador é 
um processo pedagógico que objetiva o alcance de avanços que não ocor-
reriam espontaneamente. (BESSA, 2008, P. 64)

É a mediação que possibilita ao indivíduo resolver determinada situação com 
o auxílio de alguém mais competente, através de exemplo ou explicação. É justa-
mente nesta zona de desenvolvimento proximal que a aprendizagem vai ocorrer.
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2.5 Novas formas de ensinar e aprender com crianças, jovens e adultos, através de 
atividades para estimular a neuroplasticidade 

Estimular a neuroplasticidade nas crianças, jovens e adultos pode poten-
cializar as capacidades intelectuais, aumentar a reserva cognitiva e manter as 
pessoas ativas por muito mais tempo. Neste contexto evidenciamos formas sim-
ples para ativar a plasticidade do cérebro.

2.5.1 Exercícios físicos: 
Estudos mostram que a prática de atividade física, independentemente da mo-

dalidade, pode exercer efeito plástico sobre o sistema nervoso central. A neuroplasti-
cidade é aumentada após o exercício físico, favorecendo o aprendizado, a memória, a 
vascularização cerebral e atenuando o declínio mental decorrente do envelhecimento. 

Fonte: DE SOUZA, Elaine Gemima Santos (imagem autorizada para publicação neste artigo)

2.5.2 Aprender coisas novas: 
Fazer coisas que estejam fora da zona de conforto, como aprender a to-

car um instrumento, praticar um esporte, dançar, fazer um curso em uma área 
totalmente nova. 

O maior inimigo do cérebro é a rotina. Aprender um novo idioma é uma 
das melhores formas de desenvolver a plasticidade do cérebro. Isso se deve, em 
grande parte, ao treinamento que nosso cérebro recebe ao alternar entre um 
idioma e outro, ao decidir como se comunicar. 

O neurocientista Sam Wang (2013) descobriu que a demência é retardada 
por uma média de cerca de quatro anos para bilíngues em vez de monolíngues. 

2.5.3 Alimentação saudável: 
Existem alimentos que são considerados brainfoods porque são compro-

vadamente eficazes no estímulo da neuroplasticidade. Entre eles estão os peixes 
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gordurosos, como salmão, truta, atum, arenque e sardinha. Todos esses peixes são 
ricos em ácidos graxos ômega-3, utilizados pelo organismo para construir células 
cerebrais e nervosas essenciais para o aprendizado e a memória. Outros alimentos 
que contribuem para a saúde dos neurônios são frutas vermelhas, ovos, açafrão e 
chá verde. Por outro lado, o consumo excessivo de álcool inibe a neuroplasticidade.

2.5.4 Sono: 
A aprendizagem ocorre por meio de conexões neurais – as sinapses. Durante 

o sono, essas sinapses voltam ao normal porque o cérebro não está recebendo 
tanta informação. O sono é um período restaurador essencial, sem o qual, ocorre 
um pico de atividade por muito tempo, o que impacta diretamente na neuroplas-
ticidade, ou seja, na capacidade do cérebro de criar novas conexões. Essa pausa 
é fundamental para armazenar tudo o que foi aprendido naquele dia, para então, 
retomar no dia seguinte. O ideal é dormir de 7 a 9 horas, todos os dias.

2.5.5 Meditação: 
O estresse inibe a neuroplasticidade, pois provoca ruído cerebral, impe-

dindo o desenvolvimento de capacidades. Faz aumentar a substância chamada 
cortisol, afetando os receptores do hipocampo, que já não conseguem desenvol-
ver sua capacidade de memória, atenção e codificação de coisas novas. A medi-
tação é uma excelente ferramenta de combate ao estresse e, consequentemente, 
benéfica à plasticidade cerebral.

2.5.6 Leitura: 
O hábito da leitura estimula a sinaptogênese e neurogênese, permitindo 

que as pessoas tenham capacidade mais rápida de aprendizado. Segundo o neu-
rocientista Michael Merzenich, a leitura, assim como qualquer outra atividade, 
tem de ser feita com prazer, pois a motivação é que provoca a mudança do cére-
bro e ativa a neuroplasticidade. 

A regularidade também é fundamental. De acordo com a neurociência, o 
cérebro começa a ter perdas de memória, menos capacidade de concentração e 
lentidão de raciocínio a partir dos 30 anos. Mais uma razão para treinar a neu-
roplasticidade o quanto antes.

3. Considerações finais 

A neuroplasticidade e a (r)educação, novas formas de ensinar e aprender 
com crianças, jovens e adultos, evidenciam os inúmeros caminhos do cérebro, 
estes são realmente comparáveis a uma rede, pois existem ligações entre eles – 
tarefa realizada pelas sinapses – terminações nervosas que disparam impulsos 
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elétricos para estimular outras conexões dessa rede.
O processo de plasticidade cerebral acontece envolvendo o sistema meso-

límbico, o que não se passa do sistema de recompensas do nosso cérebro utili-
zando hormônios e nossos receptores cerebrais.

Nas palavras de David Smith, coautor do livro Liberte seu Cérebro: “O 
caminho da recompensa está intimamente ligado às nossas áreas de julgamen-
to e emoção”. O julgamento se torna distinto e o cérebro começa a tratar a 
substância como necessária para a sobrevivência. Essa recompensa ocorre nos 
caminhos neuronais que mais se aproximaram do resultado pretendido no sis-
tema de aprendizagem cerebral e funciona assim: Existe um objetivo para seu 
cérebro realizar processos cognitivos, no processo ele reconhece caminhos para 
tal objetivo e faz as decisões conscientes tomadas para registrar esses caminhos. 

Quando o propósito é atingido, os receptores cerebrais recebem recompensa 
de dopamina, ou seja, os caminhos neuronais recompensados se fortalecem e ex-
pandem com o novo aprendizado. Sempre que aquele conhecimento for necessário, 
a mesma rede neuronal será acessada. Quanto mais acessada, mais forte, ágil e pre-
cisa ela será. Qualquer novo conhecimento dessa rede, a faz se redesenha e expandir.

Esse processo é o que nos faz vencer medos e ganhar coragem. Podemos 
dizer que os medos são caminhos neuronais pouco percorridos sobre determi-
nado aprendizado. Enquanto os hábitos, não se passam de caminhos neuronais 
bem transitados. Coisas que achamos fáceis de realizar.

Nenhuma dessas descobertas seria possível sem a tecnologia que temos hoje. 
E sabemos que são das hipóteses que surgem os questionamentos científicos, inclu-
sive na neurociência, área em ascensão nesse século e que já avança a passos largos.

A  neuroplasticidade, a aprendizagem e a neurociência destacam  que o 
cérebro é como um músculo que se fortalece com exercícios. Um dia, podere-
mos criar sistemas educacionais que cabem perfeitamente bem com a adaptabi-
lidade do cérebro aprender. 

A neuroplasticidade e aprendizagem junto a neurogênese coexistem e su-
portam uma a outra.

Práticas de desenvolvimento pessoal encorajam a neurogênese, pois tudo 
se trata de buscar novos caminhos de superação para nossa sobrevivência, que 
quando aprendidas em nossa mente, nos premiam com a neuroplasticidade.

As atividades como meditação, treinamento da percepção, foco, memori-
zação, mapas mentais e tantas outras ferramentas, podem nos tornar mais inte-
ligentes. E como os estudos da neurociência sugerem, até mesmo imaginar um 
treino pode nos manter treinados, algo que a auto-hipnose ou mesmo a lei da 
atração fazem por seus praticantes.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA GESTÃO DEMOCRÁTICA 
PARA O TRABALHO DOCENTE 

E O SUCESSO ESCOLAR

Suzana Ramos Vieira Francini1

Jonatha Costa Duarte da Silva2

 Introdução

O presente trabalho se propõe a refletir sobre o sucesso escolar mediante 
a qualidade de ensino sendo possível a partir da relação entre o gestor e o profes-
sor. Nas últimas décadas, as legislações governamentais têm se a voltado de for-
ma aceitável para a educação. Muito se tem evoluído, hoje nossas leis são boas 
e amparam as redes de ensino. Cursos de formação continuada, por exemplo, 
tem possibilitado ao professor a obtenção de novas ferramentas de ensino para 
a melhoria do seu trabalho enquanto docente e consequentemente a ampliação 
dos seus conhecimentos. 

A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa de campo qualitati-
va, que é uma investigação realizada no local onde ocorre um fenômeno ou que 
dispõe de elementos para entendê-lo. Dentre os inúmeros modelos possíveis, foi 
escolhida a entrevista para facilitar e enriquecer o assunto abordado.

Foi utilizada a metodologia de pesquisa qualitativa que possui caráter 
exploratório, ou seja, estimula os entrevistados a pensarem sobre determinado 
assunto ou tema.

A pesquisa qualitativa se define a partir da abordagem do problema formu-
lado, visando à checagem das causas atribuídas a ele. O principal objetivo da pes-
quisa qualitativa é colher dados e informações de determinado tema ou assunto.

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 
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quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são gran-
des e consideradas representativas da população, os resultados são tomados 
como se constituíssem um retrato real de toda a população- alvo da pesquisa. A 
pesquisa quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, 
considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de 
dados brutos, recolhidos com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. 
A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as cau-
sas de um fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta da 
pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se 
poderia conseguir isoladamente Fonseca (2002 p. 20).

A coleta de dados é uma das etapas mais importantes da pesquisa. Dentre 
os métodos utilizados está a entrevista que é um dos instrumentos mais utiliza-
dos por pesquisadores.

O termo entrevista é construído a partir de duas palavras, entre e vista. 
Vista refere-se ao ato de ver, ter preocupação com algo. Entre indica a relação de 
lugar ou estado no espaço que separa duas pessoas ou coisas. Portanto, o termo 
entrevista refere-se ao ato de perceber realizado entre duas pessoas.

Em uma entrevista semiestruturada, o pesquisador tem uma lista de ques-
tões ou pontos para serem respondidos, como norma. A entrevista tem 
alusiva flexibilidade. O assunto não precisa seguir a ordem já calculada 
no guia e poderá ser elaborado novo questionamento no desenrolar da 
mesma (MATTOS, 2005). 

Contudo, em geral, a entrevista segue o que se encontra no roteiro previsto. 
Os principais benefícios das entrevistas semiestruturadas são os seguintes pontos: a 
possibilidade de acesso a informação além do que se elencou; esclarecer aspectos da 
entrevista; cria de pontos de vista, orientações e hipóteses para o aprofundamento 
da investigação e define novas estratégias e outros instrumentos TOMAR (2007).

Em se tratando deste tipo de entrevista, a semiestruturada, a atenção tem 
sido dada à formulação de perguntas que seriam básicas para o tema a ser inves-
tigado (TRIVINOS, 1987; MANZINI, 2003).

Entretanto, uma questão que antecede ao assunto perguntas básicas se 
refere à definição de entrevista semiestruturada. 

Sabemos que a escola não se limita apenas a um ambiente educacional 
metodológico de ensino aprendizagem. Hoje, ela tornou-se um ambiente social, 
onde as crianças, adolescentes, jovens e adultos passam a maior parte do seu 
tempo nela. E apesar desse forte papel que ela desempenha na sociedade, a esco-
la ainda é considerada um ambiente desagradável para muitos estudantes. Seja 
pelo fracasso escolar, questões familiares, questões socioeconômicas, doenças 
crônicas, falta de incentivo dos pais, mudanças de endereço e entre outros. E 
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por sua vez, este aluno em função das dificuldades expressas, o mesmo acaba 
evadindo definitivamente da rede de ensino escolar.

Na referida pesquisa abordou-se o conceito de gestão democrática na es-
cola pública, enfatizando de que maneira a mesma pode corroborar para o bom 
andamento e funcionamento da unidade escolar.

Entende-se que a gestão democrática acontece com a participação de toda 
a equipe da escola, buscando ações educativas que propiciará sucesso e qualida-
de no processo de aprendizagem dos alunos, que são o foco de todo o processo.

Durante o andamento da pesquisa, notou-se que há grande ligação da gestão 
democrática com a comunidade, fazendo entender que sem a participação da mes-
ma, a gestão democrática não acontece de forma eficiente, por este motivo, sempre 
que possível, torna-se necessário o envolvimento de ambas as partes no processo.

A fim de fundamentar ainda mais o conteúdo teórico da pesquisa, utili-
zou-se de alguns autores, tais como: Luckesi 2007, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEM), Martins 2002.

Partindo da ideia de que a gestão democrática tem toda uma ligação 
com o bom andamento do processo de ensino-aprendizagem, identificou-se a 
necessidade de entender um pouco mais a respeito desse assunto e verificar se 
realmente a escola que democratiza sua gestão consegue garantir sucesso no 
processo de aprendizagem dos discentes.

Gestão democrática

Em nossa atualidade é imprescindível a realidade da gestão democrática 
nas unidades escolares, visto que temos uma sociedade cada vez mais informada 
e ativa. Não existe a possibilidade de prosseguir exercendo uma gestão centrali-
zada e obter êxito como equipe em suas práticas pedagógicas.

Gestão democrática é algo simples de se entender, porém ainda não tão 
bem compreendido por todos na hora de sua aplicação cotidiana.

Saviani (1999) relata que, a função da gestão acompanha a ação educativa 
desde a antiguidade, onde a relação do homem com a natureza era passada para 
as gerações mais novas.

Valorizar aspectos como a participação, pluralidade de opiniões e transpa-
rência é algo que faz a gestão democrática de fato acontecer. A unidade escolar 
que é gerida de forma democrática vai apresentar, sem dúvidas, vantagens em 
relação àquelas que não apresentam, pois, a equipe se comportará de forma 
mais integrada, sentindo-se parte da escola e não apenas espectadores passivos.

Quando existe uma postura de compartilhamento de ideias e opiniões 
na tomada de decisões, toda comunidade escolar sai ganhando, pois assim, di-
versos pontos de vista serão considerados e visões pedagógicas alinhadas, a fim 
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da promoção de um melhor processo de ensino-aprendizagem, que deve ser o 
objetivo principal de qualquer escola.

Podemos perceber que a gestão democrática influencia sim o processo de 
ensino-aprendizagem, pois se todo corpo docente se sentir valorizado em suas falas, 
irão exercer sua prática de forma mais eficaz e até mesmo entusiasmada. Isso com 
certeza chegará até aos discentes e o objetivo de um ensino eficaz é alcançado.

Portanto, valorizar, buscar e lutar por uma gestão democrática deve ser 
primordial em uma comunidade escolar, além de ser algo sinalizado em nossa 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, é um ganho para toda comunidade esco-
lar, tornando o ambiente melhor para aqueles que o compõem.

Segundo Luckesi (2007, p.15), “Uma escola é o que são os seus gestores, 
os seus educadores, os pais dos estudantes, os estudantes e a comunidade. A 
“cara da escola “decorre da ação conjunta de todos esses elementos”. Partindo 
da ideia de que a escola é composta de pessoas e não de apenas uma pessoa, en-
tende-se que todas as tomadas de decisões devem ser compartilhadas com toda 
a equipe escolar para que haja êxito no resultado das mesmas.

De acordo com o autor citado acima, entendemos que a escola tem a 
“cara” do seu gestor. Se o gestor for criativo, dinâmico etc., sua escola também 
terá essas características e terá destaque nos resultados.

Quando o gestor de escola tem visão democrática e visa sucesso no seu tra-
balho, ele consegue fazer com que seus funcionários também obtenham sucesso. 

Segundo o Art. 14, da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 
9394/96, os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do 
ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e confor-
me os seguintes princípios: 

I – Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 

II – Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares 
ou equivalentes Art. 15. Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escola-
res públicas de educação básica que os integram progressivos graus de autono-
mia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas 
gerais de direito financeiro público.

A gestão democrática e o sucesso escolar

O sucesso da escola depende única e exclusivamente da maneira com que 
seu gestor lida com as tomadas de decisões, pois, certamente, influencia no tra-
balho do corpo docente e, por consequência, chegará a influenciar na aprendi-
zagem dos discentes.

Dentro desta perspectiva, Nérici (1974, p. 29), afirma que gestão escolar é a 
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“visão sobre todo o processo educativo, para que a escola possa alcançar os objetivos 
da educação e os objetivos específicos da própria escola”. As definições mostram 
que a função deste profissional deve ser a de ver algo com mais clareza e mais ampli-
tude. Devendo está posicionado de forma auxiliadora a todo o processo de ensino.

A gestão pedagógica surgiu na era industrial, no sentido de melhorar o 
modo de produção. O papel da supervisão era voltado para as práticas de repres-
são, fiscalização e controle. Essa postura manteve-se durante muito tempo nos 
séculos XVIII e início do século XX.

Somente em 1841, que a gestão se direciona para o ensino, com intuito de 
buscar um melhor desempenho da escola na área educacional e um controle fiscali-
zador das atividades docentes. “... cabia também ao diretor geral presidir os exames 
dos professores e lhes conferir o diploma, autorizar a abertura das escolas particula-
res e até rever os livros, corrigi-los ou substituí-los por outros.” (FERREIRA, 1999).

Com o desenvolvimento social e econômico do País, e a consequente-
mente ampliação do acesso à escolar, cresceram as exigências de qualificação 
docente para atender às crianças e jovens que oriundos de classes populares, 
ingressavam na escola. 

Cada vez mais o a busca pelo sucesso escolar tem sido alvo de discussões 
por equipes educacionais e pedagógicas nas instituições escolares. O papel do 
supervisor educacional surgiu inicialmente com a finalidade de controlar e fisca-
lizar o trabalho do professor. E infelizmente, hoje esse profissional ainda é visto 
de maneira negativa quando se distancia do professor e tão pouco o favorece 
para o sucesso escolar, por meio da sua prática educacional.

O Supervisor Escolar tem um papel de fundamental importância nesse 
processo dentro da escola, seu trabalho influência diretamente o dia a dia de 
professores e alunos. 

Gadotti (1998, p. 74) afirma que não há uma educação somente reprodu-
tora do sistema, nem uma educação somente transformadora do mesmo siste-
ma: essas duas tendências coexistem no plano educacional, em uma perspectiva 
dialética e conflituosa.

São atribuições do gestor educacional

I – Investigar, diagnosticar, planejar, implementar e avaliar o currículo em in-
tegração com outros profissionais da Educação e integrantes da Comunidade; 
a supervisão esteve sempre presente, mesmo que a nomenclatura fosse oficial, 
o supervisor em diferentes momentos esteve atuando junto ao professor seja 
essa atuação de forma repressora ou auxiliadora, mas esteve presente. 
II – Supervisionar o cumprimento dos dias letivos e horas/aula estabele-
cidos legalmente;



Simone Helen DrumonD iScHkanian | alan ricarDo Duarte Pereira |  rebeca FreitaS ivanicSka

bruna beatriz Da rocHa (organizaDoreS)

406

III – Velar pelo cumprimento do plano de trabalho dos docentes nos esta-
belecimentos de ensino;
IV – Assegurar processo de avaliação da aprendizagem escolar e a recupe-
ração dos alunos com menor rendimento, em colaboração com todos os
segmentos da Comunidade Escolar, objetivando a definição de priorida-
des e a melhoria da qualidade de ensino;
V – Promover atividades de estudo e pesquisa na área educacional, estimulando 
o espírito de investigação e a criatividade dos profissionais da educação;
VI – Emitir parecer concernente à Supervisão Educacional;
VII – Planejar e coordenar atividades de atualização no campo educacional.
VIII – Propiciar condições para a formação permanente dos educadores 
em serviço;
IX – Promover ações que objetivem a articulação dos educadores com as 
famílias e a comunidade, criando processos de integração com a escola;
X – Assessorar os sistemas educacionais e instituições públicas e privadas 
nos aspectos concernentes à ação pedagógica.
Assim como na década de 90, como já mencionado, o supervisor necessi-
ta da formação específica adquirida no ensino superior.

Algumas metas e ações para uma gestão voltada para o sucesso escolar

Objetivo inicial para a redução da evasão escolar e focar no desenvolvimen-
to da aprendizagem é detectar os casos de evasão, ouvir esse aluno e reintegrar 
o aluno à comunidade escolar com controle de sua frequência. O procedimento 
para o acompanhamento da frequência deve estar inserido na pauta de discussão 
com o corpo docente nas reuniões de planejamento. A primeira medida eficiente 
para que esse controle seja feito diariamente é a tradicional chamada realizadas 
em todas as aulas. Chamando nominalmente o aluno para que se crie um vínculo.

Resgatar urgentemente os alunos evadidos. Inicialmente operacionalizando-
-se os seguintes procedimentos: verificar se a escola está despertando o interesse dos 
alunos no processo de ensino/aprendizagem e se os educadores oferecem respostas 
às ansiedades e dúvidas dos seus educandos, com melhorarias a qualidade do ensi-
no, motivando e efetivando a permanência do aluno na escola, evitando a evasão.

O ambiente escolar deve ser um ambiente prazeroso e harmonioso. Através 
de reuniões pedagógicas, conscientizar os professores da necessidade de encon-
trar caminhos adequados e prazerosos para a concretização do processo de en-
sino-aprendizagem, sendo este voltado para uma metodologia contextualizada e 
interdisciplinar. Uma pedagogia centrada no aluno e não apenas nos conteúdos;

A formação para a cidadania e não apenas para informar. Buscaremos 
tornar a escola mais agradável e atrativa, com um currículo mais próximo das 
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necessidades dos alunos. Fazendo uso de uma metodologia de ensino e linguagem 
mais contextualizada e valorizando o conhecimento prévio dos alunos, a fim de 
que não se sintam excluídos do seu processo de ensino aprendizagem e com a va-
lorização da autoestima deste aluno (portador de deficiência ou não).

- A gestão deve valorizar a participação da família e a comunidade escolar.
- Trazer à escola, sempre que possível os pais e/ou responsáveis dos alu-

nos para conscientização quanto à importância dos estudos formais; com o ob-
jetivo de motivar todos os educadores em torno do objetivo “combater a evasão 
escolar e melhorias do rendimento”; 

- Fazer contato com os pais e/ ou responsáveis pelos alunos que estives-
sem com mais de dez faltas consecutivas ou não; informar aos pais e/ou res-
ponsáveis sobre o número máximo de faltas permitidas durante o ano letivo, 
conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional; 

- Alertar os pais e/ou responsáveis quanto às penalidades previstas em 
Lei (Estatuto da Criança e do Adolescente) pela não permanência de seus filhos 
na escola (abandono intelectual); E participar aos responsáveis quanto ao rendi-
mento bimestral dos filhos.

- Investimento no papel central do Gestor Pedagógico, como articulador 
privilegiado das relações entre os membros da comunidade escolar no trabalho 
de construção / concretização da proposta pedagógica da escola;

- Incentivo à formação continuada dos profissionais de cada área do co-
nhecimento, visando-se, à problematização de sua prática docente.

-  Destaca-se, com veemência, o funcionamento do que se pode denomi-
nar trabalho transdisciplinar composto de vários projetos educacionais, lúdicos, 
profissionalizante, esportivos e artísticos.

- Incentivar ao corpo docente o uso de variadas tecnologias como facilita-
doras do aprendizado. 

- Capacitação profissional dos docentes através de palestras, dinâmicas de 
grupo, troca de experiências, além de estimulá-los a estar sempre em busca de 
novos conhecimentos;

- A promoção de feiras culturais, jogos estudantis, feiras de Ciências e fei-
ras literárias, com o objetivo de ampliar a participação e o aprendizado do aluno 
no envolvimento e desenvolvimento teórico prático dos conteúdos. 

- Criar condições para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades 
e aprendam os conteúdos necessários para a vida em sociedade; criando meca-
nismos de participação que traduzam o compromisso de todos na melhoria da 
qualidade de ensino e com o aprimoramento do processo pedagógico;

- Atuar no sentido de promover o desenvolvimento cultural e social na 
comunidade, a par de seu trabalho educativo, valorizando sempre a cultura e o 
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pluralismo de ideias.  
- Desenvolver a conscientização do respeito às diferenças com palestras 

que abordem o bullying na escola e os danos que podem causar.
- Formar cidadãos críticos e conscientes; desenvolvimento das habilidades 

dos educandos.
- Diagnosticar as deficiências e baixos rendimentos a fim de aprimorar a 

qualidade do ensino e o sucesso escolar do aluno.
- Implantação de projetos: Prevenção, Meio ambiente, Conservação do 

Patrimônio, Sala de Informática e entre outros espaços educacionais; 
- Conscientizar os docentes da importância do trabalho em equipe para 

obtenção de um funcionamento integral da Escola, estimulando uma relação de 
igualdade, respeito e consideração mútuos; 

- Conscientizar os docentes do valor do planejamento e da avaliação como pa-
râmetro diário para um replanejar constante e não como medida de valor inevitável; 

- Implantação do projeto Lar e Família, conscientizando os pais da sua 
importância na construção do caráter de seus filhos;

- Utilização da biblioteca (estímulo à leitura) e do laboratório (descobertas 
científicas);

- Avaliar e controlar a qualidade do ensino-aprendizagem;
- Elevar em um ponto percentual o desempenho da unidade escolar, refe-

rendado pela média do IDEB.
- Realizar palestras estimulando os alunos a frequentar as aulas, perce-

bendo que os conhecimentos adquiridos na Escola serão necessários para que 
possam enfrentar um mundo globalizado onde a mudança se faz diariamente;

- Administrar os recursos financeiros de forma transparente, com a parti-
cipação de professores, pais, funcionários e coordenação pedagógica, de forma a 
atingir o objetivo maior que é a construção de uma escola pública de qualidade.

- Promovendo um ambiente onde as relações interpessoais sejam regidas 
pela ética e respeito. Eliminar em 100% os conflitos do ambiente de trabalho.

E em suma promover uma gestão baseado nos pressupostos legais da ges-
tão democrática, fortalecendo o conselho escolar e garantindo o exercício de 
suas reais funções com: participação, transparência e democracia.

Entrevista sobre o trabalho do professor com o gestor

Conversando com as professoras 

A entrevista é definida por Haguette (1997 P.86) como um “processo 
de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem 
por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”. A 
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entrevista como coleta de dados sobre um determinado tema científico é a téc-
nica mais utilizada no processo de trabalho de campo. Através dela os pesqui-
sadores buscam obter informações, ou seja, coletar dados objetivos e subjetivos.

Os dados objetivos podem ser obtidos também através de fontes secun-
dárias tais como: censos, estatísticas, etc. Já os dados subjetivos só poderão ser 
obtidos através da entrevista, pois que, eles se relacionam com os valores, às 
atitudes e às opiniões dos sujeitos entrevistados.

Buscou-se nesse capítulo, a realização de quatro entrevistas com o obje-
tivo de conhecer de forma mais aprofundada a prática cotidiana do trabalho de 
supervisão educacional escolar e consequentemente como acontece o trabalho 
do professor com o gestor.

Baseado nisso, foram realizadas quatro entrevistas, três com professoras 
da Educação Básica e a quarta entrevista com uma supervisora educacional, 
da mesma instituição. As professoras lecionam para o Ensino Fundamental e o 
gestor educacional atende os dois seguimentos da escola.

Dados da escola

A escola localiza-se em Itaguaí, município-sede do Porto de Sepetiba e 
vizinho da maior área industrial da Capital, Santa Cruz, Itaguaí é considerado 
o Município de maior potencial industrial da Região Metropolitana. Terra na-
tal de Quintino Bocaiúva, jornalista e político, e Bidu Sayão, uma das maiores 
cantoras líricas do País, o Município foi escolhido para sediar a ZPE do Estado, 
ou seja, um Distrito Industrial cercado e alfandegado, aberto às indústrias que 
se destinam ao mercado internacional. É como uma área de livre comércio com 
o exterior. O turismo na região se desenvolve devido à existência de praias. Seu 
nome tem origem na língua Tupi e significa “Rio de Água Amarela” ou, em 
outra versão, “Lago entre Pedras”. Seu padroeiro é São Francisco Xavier.

DADOS GEOGRÁFICOS DA CIDADE:

Localização: Região Metropolitana

Área: 281,3 km²

População: 82.003 habitantes no ano de 2000 (Fonte: IBGE)

Limites: Seropédica, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Paracambi, Mangaratiba, Piraí, Rio 
Claro e Baía de Sepetiba.

Altitude: 13 m

Clima: Quente e úmido

Temp. média anual: 23 °C

Distância da Capital: 73 km
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A escola possui Educação Infantil e Ensino Fundamental completo e fun-
ciona em dois turnos: manhã e tarde. Os dois segmentos são atendidos nos dois 
turnos, sendo que cada turma comporta de 20 a 30 alunos. A unidade escolar 
localiza-se numa comunidade carente, onde há um grande índice de usuários de 
drogas. Alguns alunos, especificamente do 9° ano do Ensino Fundamental, infe-
lizmente, já estão envolvidos com drogas.  A escola tem nove anos de existência, 
comporta um total de 450 alunos e 35 professores. O prédio da escola encontra-
-se em bom estado e bem conservado. Possui dois andares, tem 15 salas de aula, 
uma cozinha, quatro banheiros para alunos, dois para funcionários, possui uma 
quadra de esportes no interior da escola, uma secretaria, uma sala de professo-
res, uma sala de coordenação e orientação e uma sala de direção.

Por meio dos profissionais destacados, que gentilmente participaram da 
entrevista, foi possível coletar algumas informações fundamentais, possibilitan-
do embasar de maneira sólida o desenvolvimento do tema deste trabalho.

Entrevista com a professora da educação Infantil

A professora Ana Maria tem 24 anos, solteira, sem filhos, sua graduação 
é em Pedagogia e tem formação de professores. Atua há 4 anos no magistério 
e leciona há dois anos na instituição em questão. A entrevista foi iniciada com 
a seguinte pergunta: “Como é ter um gestor educacional na escola pra você?” 

A professora Ana relatou que ter este profissional significa ter alguém que 
facilita seu trabalho e lhe fornece auxílio e direcionamento no que ela necessita.

A segunda pergunta foi sobre e seu relacionamento com a sua gestora, 
prontamente ela relatou que não tem do que reclamar, pois sempre foi bem tra-
tada e nunca tinha tido qualquer tipo de problema com ela. 

A terceira pergunta foi em relação ao subsídio fornecido pela supervisora, 
se havia algum tipo de subsídio. Ela disse que semanalmente tinha um tempo 
para conversar sobre suas dificuldades e sua diretora sempre que possível lhe 
dava todo suporte necessário.

E por fim concluímos a entrevista com as seguintes perguntas: Você acha 
o papel dela importante na escola e o que ele (a) faz para conquistar o suces-
so escolar? Ela concluiu a entrevista dizendo que o seu papel era mais do que 
importante, era indispensável e sobre o sucesso ela relatou que só pelo fato da 
diretora se preocupar com as suas dificuldades e sempre estar atenta aos alunos 
com dificuldades, já era a busca do sucesso escolar. 

Entrevista com a professora Bianca, professora do 4° ano do Ensino Fundamental

A professora Bianca tem 30 anos, casada, sem filhos, sua graduação é em 
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Letras e tem formação de professores. Atua há 8 anos no magistério e leciona há 
6 na instituição em questão. 

A entrevista também foi iniciada com a seguinte pergunta: “O que é ter um 
gestor educacional na escola para você?” A professora respondeu que representa 
um guia que pode lhe mostrar todos os caminhos e lhe ajudar em quase tudo.

A segunda pergunta foi sobre e seu relacionamento com a sua diretora, pron-
tamente ela relatou que é simplesmente ótimo por serem bem próximas. A terceira 
pergunta também foi em relação ao subsídio fornecido por ela e se havia algum 
tipo de subsídio. Ela disse que elas se reúnem quinzenalmente para conversar sobre 
a turma, desempenho escolar, enfim, todo o andamento do processo educacional.

E por fim concluímos a entrevista com as seguintes perguntas: Você acha o 
papel do gestor educacional é importante na escola e o que ele(a) faz para conquistar 
o sucesso escolar? Ela concluiu a entrevista dizendo que o seu papel era fundamen-
tal no processo por estar lado a lado ao professor. E a busca pelo sucesso e acontecia 
por meio da insatisfação dela em relação à falta de aprendizado do aluno.

Entrevista com a Professora Priscila, professora do 2° do Ensino Fundamental

A professora Priscila terceira entrevistada, tem graduação em pedago-
gia e 1 ano de experiência. A professora relatou que papel do gestor é muito 
importante por auxiliá-la nas questões de aprendizagens. E sobre os subsídios 
ela relatou que a diretora sempre lhe dar estratégia para melhor compreensão 
dos alunos e como ela deve lidar com certos comportamentos.

Sobre o sucesso escolar, Priscila responde que a gestora busca estar sempre 
atenta ao que está acontecendo em sala de aula, através dos professores, e dando 
dicas em relação ao pedagógico, por exemplo, o que o professor pode fazer para 
dinamizar suas aulas para torná-las mais atrativas para os alunos, quais recursos 
e como utilizá-los, entre outros. E admitiu que tem tido bons resultados.

Sobres as respostas das professoras

Baseado nas entrevistas, podemos ver que todas as professoras, mantive-
ram o nível de respostas similares, com a mesma coerência. Todo o tempo foi 
possível identificar o papel do gestor como mediador e facilitador do processo de 
ensino e que certamente não é uma figura distante ou fiscalizadora, entretanto 
este gestor é alguém que caminha junto ao professor com o mesmo foco, sem 
inimizades ou perseguições.

Segundo as entrevistadas o gestor assim como o coordenador zela pelo 
sucesso, estuda, investiga o problema e lhes fornecem subsídio.
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Conclusão

Partindo da ideia de que a gestão democrática é essencial para o bom fun-
cionamento da unidade escolar, entende-se que a escola escolhida par a pesquisa 
procura manter suas práticas de forma democrática para que o andamento da 
escola ocorra de forma eficiente e eficaz.

Nos dias atuais manter uma escola em funcionamento não é fácil, pois 
lidar com gestão de pessoas requer um planejamento prévio e bem organizado. 
A gestão de uma unidade escolar requer planejamento e muito cuidado na to-
mada de decisões, pois agir democraticamente significa ouvir o ponto de vista de 
todos os que estão envolvidos no processo, mesmo que a decisão final não seja 
necessariamente a que algumas pessoas pensaram. 
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EXPERIÊNCIAS DA GESTÃO DEMOCRÁTICA EM 
UMA ESCOLA PÚBLICA DE PERNAMBUCO

Jobson Jorge da Silva1

Paulo dos Santos Tavares2

1. Introdução

O presente estudo objetiva apresentar o Programa Dinheiro Direto na 
Escola (PDDE), as atividades realizadas pelo Centro Colaborador de Apoio ao 
Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais (CECAMPE-NE) e uma 
experiência de gestão democrática em uma escola pública no estado de Pernambuco.   

Nessa perspectiva o PDDE possui caráter suplementar e tem o objetivo 
de contribuir para o provimento das necessidades prioritárias dos estabelecimen-
tos educacionais beneficiários que concorram para a garantia de seu funciona-
mento e para a promoção de melhorias em sua infraestrutura física e pedagó-
gica, bem como incentivar a autogestão escolar e o exercício da cidadania com 
a participação da comunidade no controle social. Os recursos financeiros do 
PDDE básico são repassados em duas parcelas anuais, pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por intermédio da Coordenação do 
Dinheiro Direto na Escola (CODDE). 

2. Fundamentação teórica

2.1 Gestão democrática e políticas educacionais

Para a sociedade pós-moderna, as questões políticas devem partir da 
compreensão da responsabilidade e compromisso com o coletivo e que neste 
processo enfrenta-se complexos condicionantes da vida social e individual, na 
perspectiva de firmar direitos que contribuam para melhorar as condições de 

1 Doutorando em Ensino pela Rede Nordeste de Ensino pela Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (RENOEN/UFRPE). Mestre em Educação pela Universidade de Pernam-
buco (PPGE/UPE). Especialista em Ensino de Língua Portuguesa e Literatura pela Uni-
versidade Federal de Lavras (UFLA). Licenciado em Letras Língua Portuguesa e Língua 
Inglesa pela Universidade de Pernambuco e Licenciado em Pedagogia pelo Centro Univer-
sitário Venda Nova do Imigrante (UNIFAVENI). Professor concursado da rede estadual 
de Pernambuco na área de Língua Portuguesa. jobson.jorge@upe.br.

2 Bacharel em Direito. Estudante de Letras Português e Inglês pela Universidade de Per-
nambuco (UPE). paulo.santostavares@upe.br.
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sobrevivência da população, o que pressupõe-se que haja um interesse dos cida-
dãos de tais questões políticas. 

Segundo Bauman (2011), a vida privatizada alimenta a falta de interesse 
na política, a política sem o controle do cidadão “desinteressado” aprofunda a 
privatização, o que gera a indiferença. O Estado, na perspectiva de Rodrigues 
(2019), se apresenta como gestor político dos direitos sociais, cuja função tam-
bém se configura na necessidade de restaurar na sociedade o interesse dos cida-
dãos pela política, mas precisamente nos interesses por questões coletivas.

Mas afinal, o que é política? Para Arendt (2002), a política baseia-se na 
pluralidade dos homens [seres humanos], trata da convivência entre diferentes, 
contribuindo para que os homens [seres humanos] se organizem para certas coi-
sas em comum. Ou seja, “a política organiza, de antemão, as diversidades ab-
solutas de acordo com uma igualdade relativa e em contrapartida às diferenças 
relativas.” (ARENDT, 2002, p. 08).

Nessa perspectiva, apontamos para a questão da gestão escolar como uma 
forma de fazer política já que entendemos que a política faz parte da composição 
social e humana. Assim, o termo gestão escolar refere-se à maneira como são 
geridas as instituições escolares e/ou os sistemas educacionais, dados que estão 
organicamente integrados em redes, pode-se assim falar também de gestão da edu-
cação. Uma questão central para compreender um processo de gestão é considerar 
seus fundamentos, ou de modo prático, seus objetivos ou função na sociedade.

A questão da gestão da educação como um todo, tem sido pauta dos prin-
cipais eventos estaduais de educação, sobretudo as conferências, e inseridos nos 
planos nacionais de educação, desde 2010. Apresenta-se, desde então como uma 
questão política em permanente disputa de concepção, processo esse estimula-
do por interesses múltiplos e distintas concepções que embasam as funções da 
educação, entre elas, as que defendem este termo como um processo perma-
nente de formação para a vida cidadã e uma outra linha conceitual que concebe 
educação como processo formativo para responder às demandas do mercado.

A primeira justifica-se pela necessidade de formação do cidadão crítico, 
fundamentada em um conceito de educação na perspectiva da formação humana, 
embasada em processos autônomos e de participação, de cooperação e solidarie-
dade entre os sujeitos. De outro modo, uma educação centrada nas necessidades 
do mercado, pautado por uma lógica da competição, e da meritocracia. As políti-
cas educacionais carregam essas marcas, direcionam ações, estratégias, recursos, 
processos na direção de uma concepção desejada como fim para a educação.
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2.2 Gestão democrática x gestão gerencial

A concepção da gestão escolar, é assim parte desse processo, sofre in-
fluência direta das opções políticas, sendo, portanto, um reflexo das escolhas 
históricas que os governos decidem fazer, das ações que escolhem priorizar. Na 
história recente da educação pode-se identificar a presença de duas distintas con-
cepções em disputa: a gestão democrática e a gestão gerencial, compreensões 
em destaque nos dois itens a seguir.

O princípio da gestão democrática foi estabelecido na Constituição 
Federal de 1988, reservando aos sistemas de ensino a prerrogativa de sua cons-
trução e operacionalização. Ficando a critério dos estados “a prerrogativa da 
gestão democrática da educação permitiu, desde então, que se construíssem ex-
periências de gestão, principalmente das escolas, diferenciadas entre si: desde 
aquelas que se dispuseram a realizar eleições para diretores e colegiados, até 
aquelas em que há nomeação do diretor de escola.” (PERONI; OLIVEIRA; 
FERNANDES, 2009. p. 771).

No quadro histórico desse conceito, refere-se que, em 1996, a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB - (BRASIL/MEC, 1996) es-
tabeleceu, no âmbito das instituições públicas de educação básica no Brasil, a 
gestão escolar a partir da efetivação dos princípios da gestão democrática. Em 
seu artigo 14º, essa lei referenda o princípio da participação, como condição 
fundamental para o exercício da democracia a ser exercida pelos profissionais da 
educação e pela comunidade local, na elaboração do projeto político pedagógico 
através de conselhos escolares ou equivalentes.

Mesmo com o apontado pela LDB, ideias acerca do gerencialismo na políti-
ca educacional no Brasil têm sido derivadas das configurações que vêm assumindo 
as relações entre a gestão dos interesses públicos, que deve ser representada pelo 
estado e dos interesses privados, representados por organismos do mercado, or-
ganismos multinacionais e mais recentemente por institutos privados, no contexto 
ideológico do neoliberalismo, marcado pelo império do capitalismo globalizado.

Nesse sentido, a influência da lógica da gestão privada sobre a gestão públi-
ca, em geral, tem sido justificada por um suposto padrão de eficiência e de produ-
tividade requeridos pelo mercado. Inclui-se aí, sistemas padronizados de gestão, 
avaliação em larga escala e até mesmo a padronização dos currículos escolares.

No Brasil, esse processo vem sendo acelerado a partir da reforma do Estado 
iniciada em 1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), pôs em de-
senvolvimento políticas voltadas a reformar a gestão e/ou a propriedade das insti-
tuições públicas, na direção do modelo de administração empresarial, aqui referi-
do como modelo de gestão gerencial. A reforma demandou um modelo de Estado 
mínimo, reduzido a qualquer custo, com obrigações sociais reduzidas, obrigações 
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estas a serem descentralizadas e assumidas pela sociedade civil.
Nessa perspectiva, surgem a partir de então, fortes movimentos em favor das 

privatizações de empresas públicas e incentivos à realização de parcerias público-pri-
vadas, sobretudo este último, com a justificativa de resolver problemas decorrentes 
da falta de investimentos do setor público. Essas medidas buscavam, principalmente, 
tornar o Estado adaptado às condições do mercado, se possível global.

No âmbito da educação, as políticas de privatização tendem a se con-
centrar no caminho do financiamento e/ou na lógica da gestão. Em relação à 
gestão, modelos privados ganham força em relação à frágil experiência da gestão 
democrática da educação em nosso país. Nesse sentido, “as teorias gerenciais 
em educação retornam ao debate a ideia de que o mercado é o padrão referen-
cial para a escola, a diferença é embasada agora em um novo modelo de gestão, 
mas a lógica é a mesma”. (PERONI; OLIVEIRA; FERNANDES, 2009. p. 775).

Esse modo de pensar a educação contribuiu para limitar a função do 
Estado nas políticas educacionais, reduzindo-a a avaliadora e reguladora dos 
resultados da produtividade da escola. Um dado dessa política é o controverso 
conceito de qualidade da educação que se tenta transpor, do modo de produção 
capitalista, difundido no âmbito das empresas capitalistas, para o contexto das 
escolas, por força das políticas públicas de educação e de seus projetos.

Começa a surgir a partir daí um modelo gerencial de gestão na escola, que 
prescinde da participação para conseguir melhorar seus resultados, “engaja na 
tarefa todos os participantes do processo, conjugando suas ações, melhorando 
continuamente suas formas de organização, seus procedimentos e seus produ-
tos”. (SAVIANI, 2007. p. 438)

Uma forte crítica ao modelo gerencial proposto, recai sobre a descaracte-
rização do princípio básico da gestão democrática, a participação, aqui carrega-
da de formalismos burocráticos, “afastando-se dos propósitos de uma prática de 
gestão efetivamente participativa”. (IBIDEM, p. 137) Desse modo, os autores 
concluem que o PDE Escola, como principal programa e referência desta po-
lítica, [...] não possibilitou a produção de critérios democráticos para levar à 
melhoria da qualidade política, pedagógica e administrativa da escola. [...] rea-
lizou-se como mera técnica de planejamento, e não significou uma tomada de 
consciência articulada a um projeto capaz de orientar os rumos e as finalidades 
da ação pedagógica. (FONSECA; CARNEIRO; e SOUZA, 2004. p. 139)

Além disso, outra análise produzida na década seguinte, revelou que esse 
modelo de gestão em desenvolvimento nas escolas a partir do PDE Escola, “car-
rega, no seu conjunto um modelo ou ‘identidade’ para a organização escolar, que 
reflete experiências ditas exitosas, nos moldes de uma gestão privada, que res-
ponde predominantemente a interesses do capital e do mercado internacional.” 
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(RODRIGUES, 2013. p. 341). O impacto ocorre sobretudo quando são intro-
duzidos novos sentidos a conceitos fundamentais e caros à gestão da educação, 
em especial aos princípios de autonomia, da participação, do planejamento, da 
gestão colegiada e da avaliação.

Nesse sentido, o modelo gerencial de gestão escolar tem no PDE seu prin-
cipal indutor, caracterizado por um modo de gestão em que a instituição esco-
lar “deve se responsabilizar pela aprendizagem e pelo desempenho dos alunos. 
Prega uma autonomia que se traduz na responsabilização do desempenho de 
metas, sem, no entanto, considerar as condições necessárias à sua consecução”. 
(RODRIGUES, 2013. p. 341)

Além disso, a política gerencial produz um discurso, no mínimo nebuloso, 
em torno do financiamento, “as análises postas permitem afirmar-se que o discurso 
em torno do financiamento no PDE esconde, por um lado, a imposição de uma 
política gerencial em nome do desenvolvimento da escola, e, por outro, o problema 
da política de financiamento da educação no Brasil”. (RODRIGUES, 2013. p. 341).

2.3 PDDE e Ações Integradas no Cecampe Nordeste

A Capacitação Técnica é um importante instrumento de formação conti-
nuada, uma vez que possibilita aos profissionais adquirirem novos conhecimen-
tos e informações, contribuindo, dessa forma, com a ressignificação das suas 
práticas e saberes. Neste sentido, é de fundamental importância instrumentali-
zar os profissionais que atuam na educação, especificamente aqueles que atuam 
em Programas cuja finalidade é o gerenciamento de recursos públicos com vistas 
à manutenção e desenvolvimento do ensino e, por conseguinte, à melhoria do 
processo de ensino-aprendizagem.

Nesse sentido, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) é um 
Programa Federal de transferências suplementar de recursos destinado, di-
retamente, às instituições de ensino que ofertam a educação básica pública, 
com fins de contribuir com a melhoria da infraestrutura das escolas e com as 
questões pedagógicas. Ao lado de outros programas federais, a exemplo do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), Plano Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE), Plano Nacional do Livro Didático (PNLD), 
dentre outros, se constitui numa significativa ação do governo federal, pois, além 
de promover a melhoria física e pedagógica das instituições de ensino, contribui, 
também, com o fortalecimento da gestão escolar, uma vez que abre espaço para 
a comunidade participar da tomada de decisão, tanto no que se refere aos aspec-
tos financeiros, quanto aos aspectos didático-pedagógicos.

O PDDE possui uma outra dimensão, também considerada de suma re-
levância para a educação pública: o PDDE ações agregadas. A transferência de 
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recursos, a gestão, a operacionalização, monitoramento e avaliação obedecem 
a mesma sistemática do PDDE. As ações agregadas estão organizadas em três 
eixos, a saber: a) PDDE Integral; b) PDDE Estrutura e c) PDDE Qualidade, 
com finalidades e públicos específicos. Os recursos canalizados por meio desses 
programas têm contribuído, sobremaneira, com a melhoria do ensino público, 
tendo em vista que dialogam com o Projeto Político Pedagógico das escolas e 
outros projetos pedagógicos que as instituições de ensino desenvolvem. 

Nesse rumo, os programas Mais Educação, Novo Mais Educação, Mais 
Cultura na Escola, Atleta na Escola, Escolas Sustentáveis, Escola Acessível, Escola 
do Campo, Água na Escola, são exemplos de programas com impactos positivos na 
melhoria da qualidade da educação e na manutenção da infraestrutura das escolas.

Os recursos transferidos à conta do PDDE são destinados à aquisição de 
material de custeio e capital. No entanto, apesar das capacitações e materiais 
disponibilizados pelo FNDE com fins a assessorar às equipes na gestão dos re-
cursos, o que se tem constatado é que os recursos acabam, muitas vezes não sen-
do bem utilizados por parte dos que integram as Unidades Executoras (UEX’s), 
não alcançando, desta forma, os resultados aos quais se propõe o Programa. 

A falta de conhecimento e informações acerca do PDDE, sua operaciona-
lização, no que tange à execução e prestação de contas, aos aspectos contábeis, 
às atribuições de cada membro das UEX’s, são considerados alguns dos entraves 
à boa gestão dos recursos financeiros do Programa. Especificamente, na região 
Nordeste, constata-se que, aproximadamente 300 municípios, num universo de 
1.794 municípios, ou seja, 17%, possuem Índice de Desempenho da Gestão 
Descentralizada (IdeGES), abaixo de 6, ou seja, muito baixo (0-4) e baixo (4-6). 
Esses resultados demonstram a existência de problemas com a adesão ao pro-
grama, com a execução, atualização dos dados e/ou na prestação de contas dos 
recursos do PDDE.

Neste sentido, faz-se necessário investigar quais são os fatores que têm 
contribuído com os referidos problemas, para que ações sejam desenvolvidas no 
sentido de promover a boa gestão dos recursos financeiros do PDDE de modo 
que possa repercutir de forma positiva na melhoria da infraestrutura, no acesso a 
equipamentos que dão suporte ao processo de ensino-aprendizagem, no fortale-
cimento da gestão e na participação ativa da comunidade, por meio das UEX’s e 
demais conselhos, na proposta pedagógica da escola, resultando na melhoria do 
processo de ensino-aprendizagem que se reflete no Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB).

Com fins de contribuir com a superação dos entraves que dificultam a 
utilização correta e a boa gestão dos recursos do PDDE, o Fundo Nacional 
do Desenvolvimento da Educação (FNDE), em parceria com o Centro de 
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Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais 
(CECAMPE- NE), realizam cursos de capacitação técnica presencial e a distân-
cia aos gestores estaduais e municipais e interlocutores do PDDE, PDDE Ações 
Agregadas, do PNATE e Caminho da Escola, aos agentes técnicos das UEX’s, 
EEX’s, EM, APM, dos Conselhos Sociais, a exemplo do CACS do FUNDEB, 
aos diretores escolares e demais membros envolvidos diretamente com a gestão 
dos recursos dos referidos programas.

Os cursos de capacitação técnica in loco são coordenados pela gestora 
responsável pelo Eixo Assistência Técnica, Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida Nunes 
Pereira, que participou de todo o processo de formação técnica, dedicando 22% 
do seu tempo para este item do produto, o que significa 06 meses de trabalho. A 
coordenação atua em conjunto com os pesquisadores Prof.ª Dr.ª Maria da Salete 
Barboza de Farias e pelo Prof.º Dr.º Marcus Ângelus Miranda de Alcântara – 
ambos da área de gestão educacional, com larga trajetória de estudos e pesquisas, 
com destaque para a participação da Prof.ª Dr.ª Salete Barboza na pós-graduação 
e nas associações acadêmicas da área – ANPAE e ANPED -, que dedicaram 50% 
do tempo destinado ao produto 1 para esta ação de capacitação, o que equivale a 12 
meses de trabalho voltado para a concepção do curso, organização dos conteúdos 
e dos materiais, desenho da metodologia e das formas de avaliação. 

Ainda na perspectiva do ponto de vista estrutural e de planejamento das 
ações do Cecampe-NE, contamos com 03 estudantes graduandos e 1 mestrando 
para colaborar em toda ação, dada a sua amplitude e densidade. No âmbito 
dos Estados, as equipes estaduais de pesquisadores, em conjunto com o apoio 
estadual (UNCME), também exercerão responsabilidades quanto ao desenvol-
vimento deste item do produto, no tocante ao processo de organização in loco, 
garantindo todas as condições necessárias para o desenvolvimento, avaliação e 
certificação dos participantes, atuando na gestão acadêmica de todo o processo, 
de modo a garantir o êxito da ação. 

O programa oferta duas (02) bolsas para esta atividade de formação e de 
gestão acadêmica. No âmbito dos pólos, as capacitações técnicas são realizadas 
por 30 mestrandos, selecionados por meio de Edital Público, para o desenvolvi-
mento de atividades pedagógicas e de materiais didáticos -, com o apoio da equi-
pe central, tanto da coordenação como dos pesquisadores -, além da divulgação 
do curso e mobilização do pessoal, inscrição, frequência e certificação, organi-
zação do espaço físico e dos materiais necessários, articulação com entidades 
(MEC/FNDE, UNDIME, UNCME, Secretaria de Estado), além de apoio ao 
monitoramento in loco e a outras demandas do Cecampe-NE que possam surgir. 

Após essa breve descrição pudemos compreender melhor a amplitude 
do trabalho do Cecampe-NE e de toda a equipe empenhados na realização 
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das formações técnicas e capacitações profissionais para quem trabalha com o 
PDDE nas escolas de toda a região Nordeste. 

3. Metodologia e análise dos dados

Do ponto de vista metodológico, o presente estudo, caracteriza-se como 
uma pesquisa qualitativa e analisou as falas apresentadas por uma gestora de 
escola pública de Pernambuco na perspectiva da gestão democrática e do uso 
dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola. 

Nesse sentido, para Neves (1996, p. 1), a pesquisa qualitativa configura-se como 
conjunto diversificado de técnicas “interpretativas que visam descrever e a decodificar 
os componentes de um sistema complexos de significados, tendo por objetivo traduzir 
e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social”. Nela, buscamos capturar va-
lores, comportamentos de um grupo, a partir da lente do/a pesquisador/a.

Toda pesquisa configura-se como um ato de investigação. Pesquisamos 
para conhecer, aprender e, até mesmo, encontrar respostas, soluções para um 
determinado problema. De acordo com Demo (2000), o alvo de investigação 
da pesquisa é a realidade social. Sobre esse ponto, Minayo (2012, p. 21) salienta 
que a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo dos significados, dos mo-
tivos, das aspirações, das crenças, valores e das atitudes”, sendo esse conjunto 
de fenômenos humano entendido como parte da realidade social, uma vez que, 
cada indivíduo tem suas formas de agir e pensar sobre o que faz e de interpretar 
as suas ações a partir da realidade vivida.

Conforme vimos na fundamentação teórica. o presente estudo organizou-
-se, inicialmente, a partir da revisão bibliográfica em três eixos de estudos: 

a) Gestão Democrática; 
b) Políticas educacionais;
c) Programas de financiamento da Educação Básica. 
As falas analisadas foram retiradas da apresentação da gestora durante 

o IV Webinário realizado pelo Cecampe-NE, que teve como tema a seguinte 
discussão: ‘’A política nacional de apoio ao transporte escolar e a garantia do 
direito à educação na região Nordeste’’. 

Na ocasião, diversos representantes de diferentes esferas do trabalho 
com os recursos educacionais fizeram apresentações na mesa do estado de 
Pernambuco e entre elas consideramos relevante destacar a fala da gestora, ten-
do em vista, a importância da atuação dela na escola básica. 

Na sequência, apresentamos trechos relevantes da fala da gestora e rela-
cionamos a fala dela com parte da discussão teórica apresentada na fundamen-
tação deste estudo. A gestora inicia expondo a sua posição na discussão dentro 
das diversas esferas de aplicação do PDDE.
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Segundo a fala da gestora: 

Fala I - gestora participante

[...] gostaria de deixar bem claro na minha fala que eu falo enquanto gestora e presidente de UEX. 
Quero destacar que o importante na minha fala é a operacionalização dos recursos do PDDE em uma 
escola pública. Como é que o recurso do PDDE chega na escola e como é que esse recurso é utilizado, 
primordialmente, para a melhoria da qualidade do ensino [...]

Fonte: consulta à gravação do III Webinário do PDDE/PE CECAMPE

Nessa perspectiva, reiteramos a discussão introduzida na primeira seção 
deste artigo que aponta para o princípio da gestão democrática estabelecido na 
Constituição Federal de 1988, reservando aos sistemas de ensino a prerrogativa 
de sua construção e operacionalização ficando a critério dos estados:

[...] a prerrogativa da gestão democrática da educação permitiu, desde 
então, que se construíssem experiências de gestão, principalmente das es-
colas, diferenciadas entre si: desde aquelas que se dispuseram a realizar 
eleições para diretores e colegiados, até aquelas em que há nomeação do 
diretor de escola. (PERONI; OLIVEIRA; FERNANDES, 2009. p. 771)

Sendo assim, entendemos que a perspectiva de gestão democrática está ba-
seada na legislação educacional brasileira e reforça o que a professora deixou explí-
cito na fala dela. A educação brasileira e a organização hierárquica da gestão edu-
cacional estão juntas para garantir a ampliação da qualidade educacional ofertada 
nas instituições públicas de ensino, além de, promoverem a ampliação do acesso 
aos direitos básicos de educação através de programas como o Caminho da Escola. 

Na sequência, a professora narra na apresentação uma experiência dela 
com gestão democrática no período da atuação dela enquanto gestora: 

Fala II - gestora participante

[...] Eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a minha experiência com gestão democrática. En-
tão, vamos passear sobre a estrutura da gestão democrática, os órgãos colegiados, o artigo 15 da LDB 
que fala da autonomia da escola tanto por conta da utilização dos recursos  como também da gestão 
democrática desses recursos e de todas as atividades pedagógicas [...]

Fonte: consulta à gravação do III Webinário do PDDE/PE CECAMPE

A gestora propõe um passeio pela descrição da gestão democrática e ex-
plica quais entidades, grupos e associações contribuem para que uma gestão de-
mocrática aconteça efetivamente no espaço escolar. Nesse sentido, destacamos 
que a Lei de Diretrizes e Bases (1996), no artigo 15º, afirma como condição 
para o estabelecimento de uma gestão democrática, que os sistemas de ensino 
assegurem às unidades escolares públicas de educação básica que os integram, 
progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e financeira, obser-
vadas as normas gerais de direito financeiro público. 
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Nesse sentido, a gestão democrática é uma prática prevista na nossa 
Constituição Federal (1988), conforme já foi defendido neste trabalho, na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 1996) e no Plano Nacional de 
Educação (PNE). Assim, possibilita, portanto, a execução de uma democracia 
participativa e intencional, podendo contribuir para a própria democratização 
da sociedade, através dos próprios princípios que a norteiam.

A partir dessa perspectiva, apontamos mais uma fala da gestora em nosso 
III Webinário:

Fala III - gestora participante

[...] a gente precisa ter consciência do papel do gestor na gestão desses recursos em parceria com os 
órgãos colegiados. A minha fala hoje ela prioriza todo o processo de prestação de utilização desses 
recursos até a prestação de contas. É muito importante que gestores, professores, estudantes e sociedade 
civil tenham consciência da importância da utilização desses recursos. Eu vou falar, minha gente de 
gestor pra gestor. É algo que é de uma experiência. [...]

Fonte: consulta à gravação do III Webinário do PDDE/PE CECAMPE

A fala da gestora destaca a intenção de trazer o diálogo teórico e da legisla-
ção para o campo da proximidade de experiências e troca de saberes com o/as ges-
tores/as presentes no webinário. Dando destaque a essa estratégia metodológica 
de exposição da discussão sobre o processo de prestação de contas e a experiência 
compartilhada expomos a relevância de desde já pensarmos o estudo do PDDE e 
do processo de democratização da utilização dos recursos de forma coletiva. 

Cabe finalizar que a experiência exitosa exposta pela gestora demonstra 
as múltiplas possibilidades de democratizar a educação brasileira, de cumprir a 
legislação prevista e de beneficiar toda a comunidade a partir do envolvimento de 
todos/as no processo.  

5. Considerações finais

Encerramos a escrita do nosso trabalho com a certeza de que o Cecampe-
NE, tem refletido positivamente no avanço das Políticas Públicas de utilização do 
PDDE e de ampliação da garantia de direitos à Educação Básica de qualidade. 
Também enfatizamos a importância de entendermos que a qualidade da aprendi-
zagem e do avanço social de comunidades e grupos marginalizados socialmente 
dependem da adequada execução desses recursos e do processo de democratiza-
ção do uso de todo o dinheiro investido na educação pública em todas as esferas. 

Concluímos informando que todo o material coletado fez parte de um 
processo coletivo e democrático de produção e formação profissional do III 
Webinário organizado por técnicos/as, pesquisadores/as e bolsistas do Cecampe-
NE. Informamos, ainda, que nossas atividades continuam em execução diante 
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da grandiosa demanda para a formação profissional de gestores/as, técnicos/as, 
secretários/as de educação e outros/as profissionais envolvidos/as no processo de 
planejamento, execução e prestação de contas do PDDE. 
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1. Introdução 

Arte, inclusão, tecnologias e interdisciplinaridade, o desenvolvimento de 
potencialidades na educação contemporânea permeia o acesso à educação e o 
direito ao estudo, que são garantias constitucionais universais, ou seja, obriga-
ção estatal e familiar de todos os brasileiros. A diversidade de experiências, ha-
bilidades, contextos e habilidades dos alunos reflete uma realidade que deve ser 

1 Doutoranda em Educação, Professora SEMED, UEA e IFAM – Autora do Método de 
Portfólios Educacionais (Inclusão – Autismo e Educação). SHDI é autora de artigos e 
livros. E-mail simone_drumond@hotmail.com.

2 Autora de artigos e livros, é citação e referência em artigos de livros pela Editora Schrei-
ben. Professora. Pós-graduada em Especialização em Tecnologias Educacionais para a 
Docência em Educação Profissional e Tecnológica, pela Universidade do Estado do Ama-
zonas (UEA). Bacharel em Engenharia Elétrica, pela Uninorte-AM.                   E-mail: 
adriana.alveseng@gmail.com.

3 Autora de artigos e livros, é citação e referência em artigos de livros pela Editora Schrei-
beN. Mestranda em Ensino na Saúde - MEPS/UFG, Especialista em Gestão Pública 
pela FFOCUS, Graduada em Letras Português/Espanhol pela FABRAS e Graduada em 
Tecnologia em Sistema de Informação pelo CEFET/GO, Coordenadora de Inovação em 
Educação em Saúde - SESG-GO. E-mail: arsjatai@gmail.com.

4 Especialista em Comunicação (COMAER) e Matemático (UFAM). Autor do Método de 
Portfólios Educacionais (Inclusão – Autismo e Educação).

5 Administração (UNIP) e Direito (IAMES).

6 Graduada em Engenharia Civil (UTAM – Instituto de Tecnologia da Amazônia, Atu-
al UEA), Especialista em Docência Superior (Faculdade UNYLEYA), pós-graduada em 
Tecnologias Educacionais para Docência em Educação Profissional e Tecnológica (UEA); 
engenheira e instrutora de cursos técnicos CETAM. E-mail: tal.edificacao@gmail.com.



EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INCLUSÃO: 
VALOrIzAÇÃO DO ALUNO E TrAbALhO pEDAGóGICO

425

celebrada por meio do ensino inclusivo. 
A fotografia artística (fine art) ou as belas artes são obras de arte, de qual-

quer nível artisitico, criadas para atingir um nível estético de excelência para que 
sejam reconhecidas pela beleza que representam.

A insistência em modelos pedagógicos padronizados tem se mostrado 
ineficaz nas últimas décadas, de modo que o presente e o futuro da educação 
residem na promoção da diversidade como um valor inegociável. Quanto mais 
suas diferenças são valorizadas, mais alunos e professores progridem, com ou 
sem deficiência.

2. Desenvolvimento

2.1 Arte e inclusão para o desenvolvimento de potencialidades na educação 
contemporânea

A arte como meio de inclusão social pode e deve ser vista como um fator 
a mais nas diversas formas de desenvolver aprendizagens relacionadas às diversas 
áreas do conhecimento. Marli Balta Ferreira evidencia que “essa questão é clara-
mente abordada por meio da interdisciplinaridade, ou seja, do diálogo entre uma 
ou mais disciplinas”, com o objetivo de potencializar o aprendizado por meio 
de oportunidades e formas diferenciadas de compreensão e contextualização dos 
conteúdos educacionais. Nesse sentido, o objetivo é tentar aumentar a expressão 
artística dos alunos para melhorar a sua compreensão face à aprendizagem.

O desenvolvimento de potencialidades na educação contemporânea, no 
que tange a arte e a educação especial deve, de acordo com a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), nº 9.394/96, art. 58, da educação nacio-
nal, ser entendida como “modalidade da educação escolar, oferecida preferen-
cialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessida-
des especiais”  na Lei, vê-se instituído as Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial na Educação Básica, a promoção de uma proposta pedagógica que 
assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucional-
mente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir 
os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e pro-
mover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apresentam 
necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da edu-
cação básica.

2.2 Arte e fotografia

A fotografia artística (fine art) é um gênero de fotografia que visa expres-
sar um sentimento ou percepção do fotógrafo. Não tem obrigação de representar 
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a realidade e por isso, tem um forte caráter subjetivo. A relação entre arte e foto-
grafia é algo transcendente na educação. A fotografia não é arte, é um processo, 
mas pode e deve ser utilizada para fins artísticos. O que distingue uma fotografia 
comum de uma fotografia artística é o conceito de sua produção. Se existe um 
conceito, uma ideia, um significado, a fotografia é apenas um meio para expres-
sar o propósito do artista.

A fotografia aproximou os meios de produção e reprodução da realidade, 
característica da mimese, ou imitação da realidade. Nesse sentido, a arte, que até en-
tão buscava a reprodução na representação de figuras, pessoas e natureza, teve que 
se reinventar, criar novas formas de representar o mundo real e o mundo artístico.

O planejamento sobre: “Fotografia como arte e crítica social”, evidencia 
que na educação, a fotografia é mais que um registro, quando relacionada a fatos 
históricos, é um bem valioso. Isso nos ajuda a entender o mundo de diferen-
tes perspectivas. A fotografia pode ser usada como meio de registro ou mesmo 
como arte, ela é extremamente importante para o ser humano comunicar o seu 
mundo pessoal, social e profissional. 

Fonte: Adriana Alves de Lima (imagem autorizada para publicação neste artigo) 

PLANEJAMENTO: FOTOGRAFIA COMO ARTE E CRÍTICA SOCIAL

Conteúdo Fotografia como arte e crítica social

 (UD) Artes visuais - Artes Integradas às demais disciplinas do currículo

Habilida-
des

(EF69AR05) Experimentar e analisar diferentes formas de expressão artís-
tica (desenho, pintura, colagem, quadrinhos, dobradura, escultura, modela-
gem, instalação, vídeo, fotografia, performance, etc.).
(EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da 
vida social, cultural, política, histórica, econômica, estética e ética.
(EF69AR35) Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digi-
tais para acessar, apreciar, produzir, registrar e compartilhar práticas e reper-
tórios artísticos, de modo reflexivo, ético e responsável.
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Objetivos

•	 Conhecer a produção de reconhecidos fotógrafos e fotógrafas nacionais.
•	 Refletir sobre as motivações que levaram tais artistas a produzir e como a 
arte pode tratar de assuntos de interesse coletivo.
•	 Relacionar os problemas sociais à produção imagética.
•	 Entrar em contato com a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
•	 Sensibilizar o olhar dos estudantes e estimular o pensamento crítico.

Recursos 
didáticos

Computador - Apresentação em power point
Projetor (para aulas presenciais) - Celulares, máquinas fotográficas ou outro 
recurso de captar imagens.

Metodo-
logia

•	 Iniciar o plano conversando sobre a linguagem fotográfica e como ela 
pode transmitir sentimentos e suscitar reflexões sobre as formas em que as 
sociedades estão organizadas.
•	 Conversar sobre o fotojornalismo e sobre trabalhos autorais de fotógrafos 
e fotógrafas comprometidas com denúncias sociais.
•	 Estimular a percepção de elementos da linguagem fotográfica como: 
enquadramento, simetria, cor, textura e, sobretudo, o assunto tratado.
•	 Selecionar, apresentar e debater alguns artigos da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, elaborada pela ONU em 1948.
•	 Relacionar as fotografias anteriormente apresentadas com os direitos 
humanos.
•	 Propor aos alunos e alunas que escolham um dos 30 artigos da declara-
ção e, inspirados por ele, que elaborem uma fotografia (com as câmeras dos 
celulares), buscando se comunicar e passar uma mensagem.

Avaliação

A avaliação acontece por meio da observação do processo e comprometi-
mento de cada estudante.
O texto sobre a atividade e a própria fotografia elaborada também serão 
materiais avaliativos.

Referências Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Fonte: Adaptado de Toda Matéria (2022) pelos autores (2023).

2.3 Arte e tecnologias

Terezinha Almeida de Lima destaca que a “arte e Tecnologia é uma pers-
pectiva que possui ampla expressão dos conhecimentos pessoais, para eviden-
ciar as inúmeras formas de expressão” utilizando múltiplas tecnologias para o 
universo da arte.

A contigüidade entre arte e ciência pode ser observada de diversas formas 
ao longo do contexto da história de diversos artistas. O escultor, pintor, engenheiro 
e cientista Leonardo da Vinci, defendia que a ciência e a arte se complementam, 
formando uma atividade em espiritual crescente de possibilidades infinitas que 
abrangem a mente, corpo, universo e cosmo. Em contraste, a ficção científica é a 
arte vista por muitos intelectuais como uma antecipação das futuras conquistas da 
ciência. Em ambos os casos, um ponto comum bastante evidente é a proximidade 
entre arte e ciência, seja por complementaridade ou por influência mútua.
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Na 25ª Bienal de São Paulo, Goifman apresentou “Cronofagia” com 
Jurandir Müller, onde ao clicar em um site, aparentemente nada acontece. No 
entanto, cada clique do botão do mouse era contado e um determinado número 
de cliques produzindo uma nova imagem. Esta obra incluía: o uso excessivo da 
Internet evidencia a ideia de uma imagem insustentável de consumismo e uma 
crítica ao caráter quase comercial da Internet. 

A história da arte não é apenas a história das ideias estéticas, como se 
costuma ler nos manuais, mas também e sobretudo a história dos meios 
que nos permitem dar expressão a essas ideias. Tais mediadores, longe de 
se configurarem dispositivos enunciadores neutros e inocentes, na verdade 
desencadeiam mutações sensoriais e intelectuais que serão, muitas vezes, o 
motor de grandes transformações estéticas (Machado, 1996).

No teatro, destaca-se mais a relação entre arte e ciência e a revelação 
da ciência. É o caso de peças teatrais originadas pela Estação Ciência da USP, 
como Cosmic Connections, que reúne diferentes teorias sobre a criação e evolu-
ção do universo. 

Gabriel Nascimento de Carvalho enfatiza que “a divulgação da ciência 
por meio do teatro tem sido bastante comum nos últimos anos”. Peças como 
Einstein ou a peça brasileira em Copenhague tiveram um sucesso inesperado de 
público e criaram uma nova forma de divulgar a ciência. Outro pioneiro dessas 
iniciativas foi o grupo coordenado pelo bioquímico Leopoldo de Meis, que en-
cenou a peça “O Método Científico”, a experiência foi tão bem recebida pelo 
público que já são organizadas até apresentações de teatro científico, como na 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

Para uma melhor inserção em tal debate, é fundamental examinar o signi-
ficado de alguns termos para entender melhor essa relação entre arte e tecnologia 
na História da Arte. Segundo Hauser (2003), na Antiguidade, sobretudo entre os 
gregos, arte era entendida como tekhné, que abrangia qualquer prática produtiva, 
inclusive a produção artística, acentuando o aspecto de execução da obra de arte: 

Os gregos não faziam qualquer distinção de princípio entre arte e técnica, 
e esse pressuposto atravessou boa parte da história da cultura ocidental, 
até pelo menos o Renascimento. Para um homem como Leonardo da 
Vinci, pintar uma tela, estudar a anatomia humana e a geometria euclidia-
na e projetar o esquema técnico de uma máquina constituíam uma única 
atividade intelectual (Machado, 1996).

A palavra técnica aparece na língua portuguesa somente no século XIX e 
passa a substituir parcialmente a palavra arte. 
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Fonte: Terezinha Almeida de Lima (imagem autorizada para publicação neste artigo)

O português, o francês, o italiano, o alemão e o russo têm estabelecido 
uma distinção entre técnica e tecnologia. No inglês, essa distinção é mais tê-
nue e o termo technology engloba muito do que entendemos como técnica. A 
palavra tecnologia tem origem no grego tekhnologia (tekno + logos); significa o 
conhecimento científico das operações técnicas ou da técnica (Japiassu, 2006). 
Tecnologia, assim como técnica, tinha ligação com a arte até o século XIX. O 
Dicionário Oxford de 1933 ainda registra como um dos significados de technology 
o discurso ou tratado sobre uma arte ou sobre as artes.

2.4 Arte, educação e interdisciplinaridade.

A interdisciplinaridade apresenta uma nova possibilidade de aprofunda-
mento do conhecimento da arte, relacionando saberes de outras disciplinas que 
ajudarão a compreender e expressar-se na linguagem artística para a construção 
do aprendizado na educação. 

O aluno que conhece a arte e que exercita sua imaginação está mais ha-
bilitado para:

CONSTRUIR UM 
TEXTO

SOLUCIONAR 
PROBLEMAS

EXPLORAR NOVAS 
HABILIDADES

COMPREENDER 
O VALOR MEIO 

AMBIENTE

COMPREENDER 
O VALOR DO SER 

HUMANO

COMPREENDER O 
VALOR DE SI E DO 

MUNDO

PROJETAR A 
CRIATIVIDADE

RESPEITAR AS 
DIFERENÇAS

DESENVOLVER 
ESTRATÉGIAS

Fonte: Autores (2023)

A interdisciplinaridade evidencia uma educação de qualidade. Fazenda 
(2011) ressalta que ela é uma possibilidade de reflexão crítica e profunda sobre a 
forma de ensinar e tratar o conhecimento. 



Simone Helen DrumonD iScHkanian | alan ricarDo Duarte Pereira |  rebeca FreitaS ivanicSka

bruna beatriz Da rocHa (organizaDoreS)

430

A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico, 
que caracteriza um modo particular de dar sentido às experiências das pes-
soas: por meio dele, o aluno amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão 
e a imaginação. Aprender arte envolve, basicamente, fazer trabalhos artís-
ticos, apreciar e refletir sobre eles. Envolve, também, conhecer, apreciar e 
refletir sobre as formas da natureza e sobre as produções artísticas indi-
viduais e coletivas de distintas culturas e épocas (BRASIL, 1997a, p. 15).

O processo de ensino e aprendizagem pautado na perspectiva interdisci-
plinar justifica-se pela necessidade de educar os alunos de forma a prepará-los 
para um mundo cada vez mais complexo e inter-relacionado, seu conhecimen-
to perpassa pelas conexões que as pessoas devem realizar entre as diferentes 
áreas do conhecimento para compreender os fenômenos (BACHILLERATO 
INTERNACIONAL, 2013).

A proposta de ensino interdisciplinar tem pontos positivos para alunos e 
docentes:

Vantagens para os alunos: 

•	  Permite que os alunos usem as áreas de conhecimento de forma criativa para 
adquirir uma nova compreensão;

•	  Desenvolve nos alunos uma flexibilidade mental que os prepara para continuar a 
aprender ao longo da vida;

•	  Incentiva o rigor intelectual, questões de estudo abordando de forma holística e 
ideias complexas;

•	  Exemplifica a importância da colaboração e trabalho em equipe entre as diferentes 
disciplinas (uma habilidade valiosa para a vida); e

•	 Facilita e promove a transferência de conhecimento para novos contextos.

Fonte: Adapatado de (Bachillerato, 2013) pelos autores (2023)

Vantagens para os professores: 

•	 Desenvolve uma compreensão holística dos conceitos e contextos de disciplinas;

•	 Aumenta a colaboração entre grupos de sujeitos e incentiva companheirismo;

•	 Permitem que professores, de diferentes grupos de sujeitos, compartilhem a 
responsabilidade de desenvolver os conteúdos, habilidades e processos (organização do 
tempo de forma eficaz); e

•	 Oferece excelentes oportunidades verdadeiras para o desenvolvimento profissional 
com os colegas de outras disciplinas ou grupos de indivíduos.

Fonte: Adapatado de (Bachillerato, 2013) pelos autores (2023)

Para Guerson (2010), a Arte é singular e também plural, ou seja, possui 
caráter único e múltiplo, mas esses aspectos não se diferenciam muito de outras 
áreas, pois essas, geralmente, se constituem nas complexidades dos limites e das 
generalidades. 
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A autora completa dizendo que 

[...] os campos de conhecimento se desdobram entre si, por um natural 
diálogo interdisciplinar; ligam-se na justificativa de algo maior do que suas 
delimitações, ou seja, a existência humana, entre natureza, sociedade e 
cultura. O caráter múltiplo das Artes decorre de suas diversificadas formas 
de manifestação ou subáreas: Artes Visuais, Audiovisuais, Teatro, Dança, 
Música e Literatura, mas cada qual possuindo conteúdos próprios, pois 
multiplicidade difere de polivalência. (GUERSON, 2010, p.11)

A arte para a compreensão exerce um papel fundamental, uma vez que 
uma obra de arte pode servir de tópico gerador para realizar estudos que visem 
a desenvolver elevados níveis de reflexão e compreensão sobre arte, história, 
antropologia e sobre a vida individual e social dos educandos.

2.5 O desenvolvimento de potencialidades na educação contemporânea.

Arte na educação contemporânea é um conhecimento construído pelo ser hu-
mano através dos tempos, sendo uma das formas de comunicação entre indivíduos, 
possibilitando a compreensão do mundo das culturas e do nosso, em particular. 

A concepção histórico cultural de aprendizagem associa a incorporação das 
tecnologias na prática pedagógica como instrumentos mediadores no aprendizado. 

O Ensino de Arte está instituído na LDB 9.394/96 e em outros documentos 
legais, tendo como foco abordar e propor o desenvolvimento das linguagens artísti-
cas, indicadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): Artes Visuais, Dança, 
Música e Teatro, no contexto da Educação Básica. O que acontece é que, muitas 
vezes, o trabalho com as quatro linguagens artísticas não tem ocorrido na prática es-
colar. “[...] é onde a política é sujeita a interpretações e recriações é onde ela produz 
efeitos e consequências que podem representar mudanças e transformações signifi-
cativas na política original” (MAINARDES, 2007, p. 30). 

Com relação à Música, especificamente, é possível perceber que ela vem 
sendo trabalhada nas escolas conforme os dados das pesquisas revisadas. No 
entanto, o modo como essa linguagem está sendo desenvolvida caracteriza-se, 
principalmente, por atividades de canto e de audição.

Na pintura, música, dança e nas diversas formas de expressar arte a inter-
disciplinaridade é um fenômeno contínuo, que está em constante movimento.

No livro “A imagem no ensino da arte”, Barbosa (1991) já afirmava ser 
necessário articular as disciplinas que fazem parte das ações de ensino:

Quando falo de conhecer arte falo de um conhecimento que nas artes visuais 
se organiza inter-relacionando o fazer artístico, a apreciação da arte e história 
da arte. Nenhuma das três áreas sozinha corresponde à epistemologia da arte. 
O conhecimento em artes se dá na interseção da experimentação, da deco-
dificação e da informação. [...] Só um fazer consciente e informado torna 
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possível à aprendizagem em arte (BARBOSA, 1991 apud MONTEIRO, 
2005 p. 318) 

Essa forma de ensino de Arte abrange os momentos mais importantes e 
os componentes básicos de articulações das Artes que são: a produção (fazer 
artístico), a observação (fruição), a análise conceitual, cultural, social e o julga-
mento de seu valor.

A Arte é um objeto de conhecimento dinâmico, de vida, de significados, 
de criação e de sensibilização. E a música se faz presente desde muito cedo em 
nossa vida, nascemos num mundo rodeado de sons. Durante a história da hu-
manidade, ela esteve presente nas festividades, nos rituais, nos protestos, como 
uma forma de expressão e de comunicação. Assim é possível dizer que elas estão 
intimamente ligadas, se completam e se fundem. Trabalhar de forma interdisci-
plinar as aulas de Arte é necessário, pois não existe um efetivo ensino se ele não 
proporcionar ao aluno a reflexão, a experimentação e a criação.

3. Considerações finais 

O ensino da arte pautado na perspectiva interdisciplinar, apesar de trazer 
muitas discussões sobre a efetividade da sua aplicação, é uma prática possível 
e necessária de ser realizada, pois possibilita uma visão profunda e ao mesmo 
tempo ampliada dos conteúdos discutidos no ambiente escolar.

A realidade da educação no país é que faltam professores de muitas áreas. 
Então, alguns docentes são remanejados para atuar em áreas para as quais 
nem sempre têm formação. Essa é a realidade em grande parte das escolas de 
Educação Básica. Pesquisas apontam ser fácil encontrar professores com for-
mação em uma área específica das Artes, vivendo o compromisso de trabalhar 
com todas as linguagens indicadas pelos PCNs (Artes Visuais, Dança, Música 
e Teatro). A questão fica mais delicada quando o professor é formado em outra 
área do conhecimento e se encontra assumindo aulas de Artes apenas para ter 
regência de classe e cumprir a carga horária mínima referente ao seu contrato 
profissional, evidenciando que na prática o ensino ainda estava submetido à 
multiplicidade das Artes. 

É factível apontar que as tendências pedagógicas do ensino da Arte se se 
associam à história dos movimentos artísticos e às relações da obra, a partir de 
características sociais e culturais de cada época.
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A MAGIA DA DANÇA: 
UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA...

Joel Cardoso1

A Dança (1909-1910) – Henry Matisse (1960-1954), pintor francês.
Uma das realizações mais notáveis de artista, expressa, como dança, como arte, vigor e 

leveza ao mesmo tempo.

Considerações iniciais

Dançar é tão importante para uma criança quanto falar, contar ou aprender 
geografia. É fundamental para a criança que nasce dançando, não desapren-
der essa linguagem pela influência de uma educação repressiva e frustrante.

Maurice Béjart2

Ao longo da história, a dança está inserida em todas as culturas do mundo 
e se constitui como uma das práticas mais antigas e ricas da humanidade, como 
forma de conhecimento, como linguagem artística é elemento essencial para a 
educação no seu processo de socialização. A dança pode mobilizar e educar de 
uma outra forma, mais leve e menos opressora como diversos processos pedagó-
gicos que, sem perceber, desenvolvemos ao longo da nossa formação.

Quando dançamos, espírito e corpo se interligam mais intimamente. Ao 
nos entregamos à dança, o mundo ao nosso redor deixa de existir. O resultado 
é certamente um ganho em relação à nossa saúde espiritual e corporal, aliado a 

1 Professor titular vinculado à UFPA, é pós-doutor em Artes, doutor em Literatura Bra-
sileira, Mestre em Teoria Literária, especialista em Linguística Aplicada e graduado em 
Letras, Pedagogia e Direito. 

2 Maurice Béjart (1927-2007), célebre bailarino e coreógrafo francês.
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um espetáculo de beleza de graça, de beleza, de conhecimento de inteligência. 
O interesse por este tema faz parte da história minha vida. Desde a infância, 

quando ainda menino, como aluno do Ensino Fundamental, lembro-me de que na 
escola onde estudava já dançávamos, ainda que somente em datas especiais ou co-
memorativas. Era, então, um dançar voltado apenas para o lado folclórico e apenas 
no mês de junho, coisa que é ainda em nossos dias é comum na realidade escolar. 
Desde aqueles idos e saudosos momentos, eu já me perguntava o porquê de se pro-
mover atividades envolvendo a dança apenas nas festividades juninas. Foi, contudo, 
uma descoberta, um deslumbramento que se incorporou à minha forma de viver.

Por meio da prática da dança na escola, desenvolvemos habilidades re-
lacionadas a diversos aspectos, sejam eles educativos motores, afetivos, sociais 
ou culturais. Com a dança, tratamos corpo e mente como um todo insepará-
vel, integrando o conhecimento intelectual com a habilidade criativa e motora, 
eliminando a ideia de dualidade entre corpo e mente, contribuindo para uma 
formação equilibrada entre os nossos pares, por meio de atividades prazerosas. 

A arte da dança a ser ensinada é um conteúdo educacional e um saber sis-
tematizado. “O corpo que dança e o corpo na dança tornam-se fonte de conhe-
cimento sistematizado e transformador” (Marques, 2003, p. 25). Esta arte não 
é somente uma simples movimentação organizada e criativa. A dança, como 
qualquer manifestação cultural, dispõe de recursos que podem se tornar acessí-
veis a qualquer classe social, elitizada ou não, amadora ou profissional.

É uma arte que, indubitavelmente, envolve e seduz os indivíduos. Desenvolve 
a coordenação motora, a criatividade de expressão corporal, o conhecimento de 
um repertório musical mais amplo e variado, promove a socialização, o equilíbrio, 
a destreza, autoestima, a valorização da cidadania, a construção da disciplina, da 
responsabilidade, do autocontrole. Favorece a transmissão de pensamentos e emo-
ções e promove uma melhor adaptação e interação entre as pessoas. Ao facilitar os 
processos de relacionamento e coordenação, propicia oportunidades para que os 
seres humanos se expressem mais autônoma e livremente.

Refletindo sobre o percurso histórico da dança...

A Dança é, na minha opinião, muito mais do que um exercício, um diverti-
mento, um ornamento, um passatempo social; na verdade, é uma coisa até 
séria e, sob certo aspecto, mesmo, uma coisa sagrada. Cada era que com-
preendeu a importância do corpo humano, ou que, pelo menos, teve a noção 
sensorial de sua estrutura, de seus requisitos, de suas limitações e da combina-
ção de genialidade que lhe são inerentes, cultivou, venerou a Dança.

Paul Valéry3

3 Paul Valéry (1871-1945) filósofo, escritor e poeta francês. Pertenceu à escola simbolista 
cujos escritos englobam interesses variados: matemática, filosofia, artes e música.
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Arte na Grécia Antiga - Flute players dancers.

Ao analisar a vida de qualquer civilização, desde as mais remotas até os 
dias atuais, verificamos a presença de expressões culturais, de atividades como 
jogos, desportos e dança. Para manifestar suas emoções e exteriorizá-las, o ho-
mem recorreu ao movimento, ao gesto sincronizado, práticas que evidenciavam 
tanto características lúdicas como ritualísticas, em que havia manifestações de 
alegria performatizadas nos processos de dramatizações, na celebração dos nas-
cimentos, ou, por outro lado, nos ritos funéreos que evidenciavam outros esta-
dos de espírito, emoções, características culturais.

Dançar é uma manifestação quase instintiva do ser humano. Antes de 
polir a pedra e construir abrigos, os homens já se movimentavam ritmicamente 
para se aquecerem e se comunicarem. Segundo os PCN (1997, p. 49 ), “a arte 
da dança faz parte das culturas humanas e sempre integrou o trabalho, os ritos 
religiosos e as atividades de lazer. Os povos sempre privilegiaram a dança, sendo 
esta um bem cultural e uma atividade inerente à natureza do homem”. 

Considerada pelos historiadores como a mais antiga das artes, a dança é 
também a única que, se assim o desejar, dispensa para se viabilizar materiais e 
ferramentas, uma vez que ela só depende do corpo e da vitalidade para cumprir 
sua função enquanto instrumento de afirmação dos sentimentos e experiências 
subjetivas do homem.

Não temos hoje, bem ao certo, clareza nem quando nem por que o homem 
dançou pela primeira vez, no entanto, à medida em a Arqueologia conseguiu tradu-
zir as inscrições dos povos pré-históricos, foram encontrados indícios da existência 
da dança como parte integrante de cerimônias religiosas, ao nos depararmos com 
gravuras representando figuras dançando nas cavernas de Lascaux. Como parte da 
sua cultura, estes homens de então usavam estas inscrições para retratar aspectos 
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importantes de seu dia a dia. Inferir, no entanto, que estas figuras dançantes fizessem 
parte de rituais de cunho religioso, basilares para a sociedade da época.

Segundo algumas correntes da Antropologia, as primeiras danças humanas 
eram individuais e se relacionavam principalmente à conquista amorosa. As danças 
coletivas aparecem, a seguir, ainda na origem da civilização cuja função se associava 
à adoração das forças superiores ou dos espíritos, isto é, para que os participantes 
obtivessem êxito em expedições guerreiras ou de caça, ou, ainda, para pedir bom 
tempo ou chuva. O desenvolvimento da sensibilidade artística determinou de forma 
harmônica e natural a configuração da dança como manifestação estética.

É muito difícil estudar a arte da dança na pré-história, uma vez que englo-
ba um período de tempo considerável. O primeiro documento que apresenta um 
ser humano em uma possível ação de dança tem cerca de 14 mil anos. Segundo 
Vargas (2009), para a humanidade da pré-história, a dança é uma potência com 
forças mágicas. Com a dança, manifestação antiga e soberana, o homem primi-
tivo encontrou energias para suportar e para dominar a vida. Nos rituais vincu-
lados à caça, o ritmo se adapta ao ritmo do animal a ser capturado, buscando na 
imitação dos movimentos da presa coragem, forças e disposição para vencê-la. 
Nesses ritos pré-históricos, o real e o irreal são concomitantes. As motivações 
religiosas se unem ao útil, ao proveitoso, à forma corporal, ao estético e ao eró-
tico.  A coreografia, eivada de poderes mágicos, dominavam tanto a vida como 
a morte, tanto a fortuna como a desgraça, abarcando diversos aspectos da vida.  

Posterior ao período pré-histórico, nascem cidades diferentes com personali-
dades e divindades próprias, com diferentes costumes, diferentes danças e variados 
ritos. Estas transformações facultaram a aproximação e o contato entre as pessoas 
e, obviamente, trouxeram consequências: o aumento da população, a propriedade 
de bens, a organização em grupos, o fortalecimento da família e outros. Nesse mo-
mento, o sentido da dança vai mudando, com a identificação espiritual, configura-se 
como uma liturgia, de um culto de relação e não somente da participação, torna-se, 
também, um ato cívico integrado à vida da cidade e dirigido por ela.

No antigo Egito, 20 séculos antes da era cristã, dançar era um ritual sagra-
do. Celebrava-se a vida, mas também, em um outro extremo, a morte. Coexistiram 
com as danças funerárias, as danças acrobáticas, utilizadas como entretenimento, 
como diversão. Nessa época, já se realizavam as chamadas danças em homenagem 
ao Deus Osíris. O gosto dos egípcios pela dança acrobática pode ser constatado 
quando observamos a inversão da nuca ou do corpo inteiro para trás, até o extre-
mo de executar uma ponte segurando o tornozelo com as mãos.

Os baixos-relevos dos templos egípcios reproduzem imagens que, segura-
mente, denotam coreografias. Um grande número destas representações esculpidas 
ou desenhadas se relacionam com a dança. As danças ora aparecem evocando a 
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colheita, ora os prazeres do vinho, e, ainda, por vezes, representando a fecundidade. 
Segundo Vargas (2009), além da aparição da dança nas tumbas e na arte, também a 
vida da corte requeria a presença de dançarinas, frequentemente representadas nas 
urnas dos faraós, com a cabeça graciosamente inclinada para trás. 

Nos textos bíblicos temos incontáveis referências que relatam atividades 
relacionadas à arte da dança: em “Êxodo XV”, quando a profetisa Miriam, irmã 
de Moises, tocando um pandeiro, ficou frente a um grupo de mulheres para 
celebrar a travessia do mar vermelho. Em “juízes XI-34” as pessoas dançaram 
a vitória de Jefté. Temos o episódio de Davi, que vence o gigante Golias e a de 
Judith sobre Holofernes. Ainda na Bíblia são vistas outras referências relaciona-
das à dança: quando, por exemplo, Moisés desceu o Monte Sinai e se revolta ao 
encontrar o seu povo dançando em torno do bezerro de ouro (Salmos, XXVI-6). 
Outro trecho bíblico narra a grande dança de Davi seminu diante da arca ao 
voltar a Jerusalém (relatada em II Samuel, VI). 

Na civilização grega, a dança sempre esteve presente em todos os momen-
tos da vida, desde os rituais religiosos, até as cerimônias cívicas. Dançava-se por 
tudo: pelo nascimento, pelos casamentos, nas festas; dançava-se pelo progresso, 
pela partida para a guerra, pelas vitórias conquistadas, pela educação, pela co-
lheita, pelas estações do ano e pelos deuses. A dança se fazia presente nos jogos, 
em especial nos jogos olímpicos.

No mundo grego a dança comportaria uma essência religiosa. Isso pode 
ser comprovado nos escritos de Platão, relatados por Bourcier (p. 28-29):

Era um dom dos imortais e um meio para comunicar-se com eles. A or-
dem e o ritmo que são característicos dos deuses, o são também da dança 
(Platão, Leis, II, p. 633). 
A dança é também um excelente meio de ser agradável aos deuses e de 
honrá-los (Platão, Leis, VI, p. 796).

A educação grega clássica destinava à dança um amplo espaço. Existiram 
as danças bélicas durante as quais se dançava com armas, como mostram figu-
ras documentais presentes em Creta e no Peloponeso. Em Esparta, as crianças 
aprendiam a arte da dança desde os cinco anos de idade. Tratava-se, na reali-
dade, de uma dança verdadeira na qual todos os movimentos se enquadravam 
a um ritmo marcado pelo tocador de flauta. Para Platão (citado por Bourcier, 
1981), a dança é um exercício que conferia ao corpo proporções belas e justas e 
era considerada fonte de boa saúde, fazendo parte do programa que objetivava 
proporcioar uma educação completa.

Com o Renascimento, a dança teatral, extinta em séculos anteriores, rea-
pareceu com força nos cenários cortesãos e apresentava uma execução mais 
complexa. Entrou em cena o minueto, depois seguiu-se o reinado da valsa, 
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considerada, à época, uma dança cortesã por excelência. Com ela, se iniciou a 
passagem da dança em grupo ao baile de pares.

A configuração de um gênero de dança circunscrito ao âmbito teatral, 
determinou o estabelecimento de uma disciplina artística, que, num primeiro 
momento, ocasionou o desenvolvimento do Ballet e, mais tarde, criou um uni-
verso dentro do qual se desenvolveram gêneros como executados no music-hall, 
como o sapateado e o swing.

A divulgação da dança, com o passar dos tempos, ganhou força em todo 
mundo do espetáculo, principalmente os movimentos de tradição popular. Dança, 
em sentido geral, é a arte de mover o corpo, segundo uma certa relação entre tempo 
e espaço, relação estabelecida graças a um ritmo e a uma composição coreográfica.

A dança, como linguagem artística, pode ser ensinada e aprendida...

A importância da criança perceber o seu corpo, suas capacidades e suas re-
lações com as outras e comunicar-se e expressar suas emoções e sentimentos 
é feita através do movimento. O movimento para a Dança/Educação cons-
titui uma atividade essencial e dinâmica na vida da criança. A Educação do 
movimento permite à criança executar tarefas e resolver problemas.

Dionísia Nanni4

Henri Wallon (1975) foi um médico, psicólogo e filósofo francês. Segundo 
ele, as crianças têm corpo e emoções e não apenas “crânio” em sala de aula. 
Sua teoria pedagógica preconiza a expansão do intelecto para além do que ele 
denomina simplesmente como “massa craniana”

Para outros teóricos, como Ferreira (2001), por exemplo, “a dança para 
crianças com idade inferior a sete anos, principalmente na educação infantil e 
nas séries iniciais de ensino, deve ser incentivada por meios que desenvolvam 
a exploração do movimento, o que pode ser   realizado através de atividades 
lúdicas, criativas e criação de personagens” sem que se faça a dança de maneira 
aleatória, sem objetivos e reflexões críticas. Ou, ainda, para fomentar a educa-
ção através da dança escolar, atividade que não se “resume apenas execução em 
festinhas comemorativas” (VERDERI, 2000).

A dança pedagogicamente torna-se, sem dúvida, como atividade, como aula 
em si mesma, um excelente facilitador, interferindo positivamente no processo de 
aprendizagem da criança, perpassando pela compreensão da necessidade de desen-
volvimento da a relação entre corpo e mente. Contribui bastante na relação do gru-
po, ensinando a conviver, sincronizada e harmonicamente, com o outro.  Segundo os 
PCN (1998), na dança, uma forma de integração e expressão tanto individual quan-
to coletiva, o aluno exercita a atenção, a percepção, a colaboração e a solidariedade.

4 NANNI, D, 1998, p. 12.
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Toda ação humana envolve a atividade cultural, a criança é um ser em 
constante mobilidade e utiliza-se dela para buscar conhecimento de sí 
mesma e daquilo que a rodeia, relacionando-se com objetos e pessoas. A 
ação física é necessária para que a criança harmonize de maneira integra-
dora as potencialidades motoras, afetivas e cognitivas.5

Na dança, afetividade, emoções, movimento e espaço físico se entrecru-
zam e se envolvem em um mesmo e lúdico plano. O movimento, segundo Wallon 
(1975), depende basicamente da organização dos ambientes para as crianças se 
movimentem, se relacionem livremente, se expandam. A motricidade possui ca-
ráter pedagógico pela propriedade do gesto e do movimento quanto à sua repre-
sentação. O autor se posiciona contra a disposição rígida das crianças nas salas de 
aula. As instituições educacionais, de uma maneira geral, persistem em imobilizar 
as crianças numa carteira ou mesa, restringindo justamente a fluidez das emoções 
e do pensamento, imprescindíveis para o desenvolvimento completo da pessoa. 

A atividade da dança pode desenvolver na criança a compreensão de sua 
capacidade de movimento, mediante um maior entendimento de como seu 
corpo funciona. Assim poderá usá-lo expressivamente com maior inteligên-
cia, autonomia e responsabilidade e sensibilidade. (PCN, 1997, p. 49). 

Os temas da dança a serem ensinados, segundo os PCN (1997), devem 
ser escolhidos, de acordo com as especificidades de cada grupo, acompanhando 
o desenvolvimento do aluno. Podem ser propostas de pesquisa de movimen-
tos, de estímulos rítmicos, de criação de movimentos em duplas ou grupos e de 
composição com a área de música. Sempre a originalidade e a criatividade se 
fazem necessárias para compor cada aula. A experimentação possibilita que as 
crianças descubram suas capacidades e adquiram segurança ao se movimentar. 
Só assim podem atuar e recriar a partir de suas descobertas. 

Nem sempre é necessário que as aulas sejam acompanhadas por estímulos 
sonoros, pois, no silêncio, no nosso próprio corpo, bem como na natureza exis-
tem sons e ritmos (internos e externos) que naturalmente podem ser explorados.

Dança: aspectos artísticos, sociológicos, psicológicos e educativos...

E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles 
que não podiam escutar a música. 

Friedrich Nietzsche6

A dança? Não é movimento,
súbito gesto musical
É concentração, num momento,

5 PCN , 1997, p. 49.

6 Friedrich Nietzsche (1844-1900), filósofo, filólogo, crítico cultural, poeta e compositor alemão. 
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da humana graça natural.
 
No solo não, no éter pairamos,
nele amaríamos ficar.
A dança - não vento nos ramos:
seiva, força, perene estar.
 
Um estar entre céu e chão,
novo domínio conquistado,
onde busque nossa paixão
libertar-se por todo lado...
 
Onde a alma possa descrever
suas mais divinas parábolas
sem fugir a forma do ser,
por sobre o mistério das fábulas.

         Carlos Drummond de Andrade7 

Um parêntese: a imagem, ao lado, intitulado Dance 
a Bougival (1883), é do artista francês, Pierre-
Auguste Renoir.8

 Diversas pesquisas comprovam a importân-
cia das atividades lúdicas no desenvolvimento das 
potencialidades crianças. A dança proporciona às 
crianças vários benefícios relacionados tanto ao de-
senvolvimento cognitivo quanto ao físico e motor. 
Segundo Papalia & Olds (2000), a prática da dança 
é de extrema relevância para o desenvolvimento 
total da criança. Ela, na verdade, não se apresenta 
fascinante, atraente e prazerosa apenas como arte, 
beleza e cultura, mas, também, quando relaciona-
da à sua ação pedagógica, traz contribuições sig-
nificativas para o desenvolvimento infantil, princi-
palmente na fase pré-escolar, em que as habilidades 

mais importantes da criança estão em formação.
A criança, se em contato com o mundo por meio de suas sensibilidades, 

faz com que ela se manifeste e procure uma forma de comunicação com o mun-
do. Ela pode, assim, estabelecer contato com as diversas formas de linguagem. A 
primeira delas é a linguagem corporal, que, como toda linguagem, é constituída 

7 Carlos Drummond de Andrade (1902-1987), natural de Minas Gerais, contista e cronista, 
considerado pelos críticos brasileiros como o mais influente poeta brasileiro, não só do 
século XX, como de toda a história da literatura brasileira de todos os tempos. 

8 Pierre-Auguste Renoir (1841-1919), artista francês. Um dos principais pintores no desen-
volvimento do estilo impressionista. 
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por uma série de códigos simbólicos. Ao dominar esse universo simbólico, a 
criança desenvolve um conjunto de movimentos corporais, rítmicos, que vão 
acompanhá-la pela vida inteira. Surge, daí, indubitavelmente, uma maior e me-
lhor possibilidade de expressar suas alegrias, tristezas, angústias, satisfações, en-
fim, os sentimentos mais variados, permitindo que ela se exteriorize o seu mun-
do interior real ou irreal, ou seja, aquilo que não se nomeia mas que colabora em 
nossa expressão. Para Sá e Godoy (2009), 

a dança faz parte desse universo expressivo, possibilitando o contato com 
uma forma de apreciação estética que envolve o corpo em movimento. Ao 
dançar, a criança se expressa criativamente, e isto amplia suas possibilida-
des de interação com o mundo. Dançar, então pode significar uma manei-
ra prazerosa de conhecer o corpo e comunicar-se por meio dele (p. 05).

Já, para Laban (1989), 

a dança é uma atividade na qual o nascimento e o florescimento espon-
tâneo dos esforços se preservam até a idade adulta e, na verdade, quando 
alimentados adequadamente, durante toda a vida. Posto que em nossa 
civilização isso raramente se realiza. Podemos compreender porque nos 
adolescentes e adultos de hoje o impulso de bailar diminui de maneira 
proporcional com o aumento de idade (p. 27). 

Em última instância, a dança como expressão representativa de diversos 
aspectos na vida do homem, pode ser considerada efetivamente como linguagem 
social. Permite a transmissão de sentimentos, a exteriorização de emoções, de 
modos de exprimir a afetividade vivida nas esferas da religiosidade, do trabalho, 
dos costumes, hábitos, da saúde etc.  Comprovadamente, a dança se adotada nas 
escolas pode ser uma estratégia pedagógica muito interessante, já que propicia 
experiências lúdicas. Ela se basta e está ao alcance de todos. O seu instrumento 
principal é o corpo. Ao possibilitar às crianças o conhecimento de vários temas, 
põe em destaque seu caráter educativo e formativo. Desperta e aprimora a cons-
trução da disciplina, da responsabilidade, através de reforços de autocontrole e 
de comportamentos socialmente aceitáveis.

Marques (2001) afirma: “a dança pode aumentar no aluno a possibilidade 
de desenvolvimento de um ser completo e integral estando. Atua na busca cons-
tante de harmonia e integração do homem e da dança”. E, “como atividade lúdica 
a dança permite a experimentação e a criação, no exercício da espontaneidade” 
(PCN, 1997, p. 49). No ato de dançar, a criança descobre, potencializa e valoriza 
o próprio corpo. É inegável, também, o desenvolvimento em relação à imagem, 
principalmente da imagem que temos de nós mesmos. Dançar ajuda a criança na 
sua inserção social. Ao dançar, o aluno solidifica para si mesmo o autocontrole, a 
autoeducação. As atividades lúdicas são instrumentos motivacionais para a crian-
ça, ela constrói o conhecimento e exercita suas habilidades de forma descontraída. 
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Com isso, desenvolve sua motricidade, seu raciocínio e sua criatividade. Sem ser 
pressionada, aprende interagindo com os objetos, com o cenário, com amigos de 
forma prazerosa e interessada em aprender coisas novas.

Considerações finais...

Fernando Botero (Medelin, Colômbia, 1932).
Voar sempre, cansa -
por isso ela corre
em passo de dança

(Eugénia Tabosa)

A dança pós-moderna de hoje não se 
interessa em apresentar corpos per-
feitos, unificados pela forma, nem 
delineados por imperativos estéticos 
ou sexuais. A dança parece querer, de 
fato, expressar a multiplicidade cor-
poral feita de músculos, ossos, imper-
feições e qualidades do ser humano, 
falando de si próprios, sem disfarces 
e para uma plateia que se identifique 
com o que vê.

Eliana Rodrigues Silva9

O percurso que empreendemos até aqui nos incita a refletir um pouco 
sobre esse universo mágico, tão próximo e ao mesmo tempo tão distante, que é 
o universo da dança. 

Dançar é se auto renovar, se autodescobrir, é conferir novos sentidos à 
existência e dividi-la com o os demais, mesmos que se dance sozinho. Dançar 
é descobrir o corpo, senti-lo integralmente, potencializa-lo. Dançar é represen-
tar, performatizar. É vencer medos, exorcizar fantasmas, ultrapassar barreiras. É 
testar e superar limites. É se presentear com autoconfiança. Dádiva divina que 
se humaniza, dançar é se auto oportunizar a felicidade. É entrega, é prazer, é 
magia. É libertação, devaneio e sonho. Dançar é revelação, respiração, inspira-
ção, transpiração, ousadia.

Perpassando por linguagens artísticas diferentes - dança, literatura e pin-
tura -, procuramos ilustrar com imagens e textos poéticos relacionados ao tema 
que abordamos. Há milhares de autores e obras que retratam esse universo. 
Imagens inspiram. São textos. Evidenciam contextos. Dialogam com o universo 
da palavra, dos sons, dos sentidos, dos movimentos. Que cada um de nós possa-
mos, alados, leves, livres, soltos, encontrar o diapasão para, harmoniosamente, 
nos entregar à magia da dança.

9 SILVA, E. R. 2005, p. 140.
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1. Introdução 

A inteligência emocional na educação contemporânea é o nome de um 
conjunto de competências relacionadas de como lidar com as emoções, com uma 
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(re)educação de novas formas de compreender a aprendizagem. Mais precisamen-
te, o quanto os processamos, entendemos e temos a capacidade de gerenciá-los. 

O objetivo da educação emocional não está centrado na mensuração da in-
teligência, mas sim, na sua otimização, a partir da educação das emoções. 
Constitui-se num processo complexo de construção permanente, originado 
no seio da família, passando pela escola e continuando por toda a vida. No 
entanto, não pode ser vista como mais um tipo de auto-ajuda ou uma receita 
que transforma todos os problemas em soluções (Elísio Wedderhoff).

Goleman (1998) defende que a inteligência emocional (IE) ajuda as pes-
soas a reconhecer sentimentos, proporciona uma melhor gestão das emoções. 
Este contexto ajuda na tomada de decisões e pode até influenciar a inteligência 
intelectual (QI). A inteligência emocional (IE) na educação atual deve ser conhe-
cida por todos os líderes educacionais, pois é um elemento que contribui para 
alcançar o sucesso na vida pessoal e profissional, bem como na organização.

Gladys Nogueira Cabral reflete que “o bem-estar no trabalho educativo 
é essencial para o bom desempenho das atividades na organização”. Quando 
alunos e professores se sentem confortáveis   no ambiente em que estão inseri-
dos, conseguem exercer suas funções com maior autonomia e qualidade. No 
contexto escolar, o principal objetivo da educação emocional é evitar que, após 
o pleno desenvolvimento desta capacidade, o aluno apresente todas as compe-
tências para avaliar e expressar as suas emoções, comportamentos e atitudes. 
Quando comparamos professores e alunos que possuem educação emocional 
em seu currículo, eles acabam se destacando na capacidade de gerenciar suas 
emoções, atitudes, empatia e relacionamentos, resultando em melhor desempe-
nho, evidenciando novas formas de entender a educação, o aprender e o ensinar.

2. Desenvolvimento

2.1. Inteligência Emocional na Educação Contemporânea (IEEC) e a Teoria das 
Inteligências Múltiplas de Gardner (TIMG):

(IEEC)  ≠  (TIMG) (IEEC)  ⊋   (TIMG)

Inteligência Lógica-matemática: essa inteligência facilita a capacidade linear de 
pensamentos lógicos e dedutivos. 

Inteligência Linguística: competências de comunicar-se com clareza. 

Inteligência Musical: capacidade de melhor percepção na hora de diferenciar tipos de sons, 
arranjos musicais. Essa inteligência pode ter conexão com o lado emocional das pessoas. 

Inteligência Espacial: habilidades em elaborar representações mentalmente, ágil 
imaginação e competências artísticas. 

Inteligência corporal cenestésica: capacidade de melhor performance entre o corpo e a mente. 
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Inteligência Intrapessoal: facilidade em entender os próprios sentimentos. 

Inteligência Interpessoal: capacidade de perceber as emoções e sentimentos dos indivíduos. 

Inteligência Naturalista: competência para interpretar e entender melhor o universo. 
Inteligência Existencial: percepção para entender melhor a existência dos seres humanos 
e qual o sentido de sua existência. 

Fonte: Autores (2023)

O ser humano pode desenvolver diferentes tipos de inteligência, por isso é 
necessário entender os pontos específicos acionados pelo lado emocional e ten-
tar se adaptar da melhor forma possível para criar um equilíbrio na vida pessoal 
e profissional (WARPECHOWSKI, 2018).

Regina Daucia de Oliveira Braga projeta que “as escolas e faculdades 
exigem cada vez mais que os profissionais tenham um bom controle emocio-
nal”, os indivíduos/professores/funcionários devem se esforçar para melhorar 
a inteligência emocional estável, objetivando se adaptar “a diferentes tipos de 
atividades e obter bom desempenho” em novas formas de entender a educação, 
a aprendizagem e o ensino (BASTOS, BERGAMINI e DALPIA, 2018).

2.2. Inteligência emocional e as novas formas de compreender a educação 
evidenciam que é necessário:

2.2.1. Preste atenção ao seu corpo: 
Observe como você age quando sente determinadas emoções. A consciên-

cia do comportamento reflete positivamente no aprendizado. É fundamental ou-
vir o lado físico do corpo, as sensações e os diversos sentimentos.

2.2.2. Reduzindo emoções negativas:
Um dos principais tópicos no desenvolvimento da inteligência emocional 

(IE) é a capacidade de gerenciar emoções negativas. Evite logo conclusões ne-
gativas precipitadas e pense que as situações têm mais saídas, basta procurá-las.

Fonte: Autores (2023)
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2.2.3 Lidando positivamente com o estresse e a ansiedade: 
Todos nós passamos por momentos estressantes em nossas vidas ou nos sen-

timos ansiosos por um motivo ou outro. Saber como lidar com essas situações pode 
fazer a diferença entre o equilíbrio e a disfunção. Em tempos de estresse, o mais 
importante é manter a tranquilidade. Nessas situações, lave o rosto com água fria e 
respire ar fresco (respire calmamente e conte de 10 a 1). Como aluno ou educador 
em estado de estresse ou alta ansiedade, evite cafeína e alimentos ricos em açúcar. 

2.2.4 Entenda que a pressa é inimiga da perfeição: 
Na inteligência emocional (IA), a mudança pessoal deve acontecer gra-

dativamente, procure desenvolver um checklist passo a passo do processo. Tente 
não descartar seus sentimentos até ter a chance de pensar sobre eles. As emoções 
saudáveis   tendem a fluir e refluir como ondas, com altos e baixos naturais.

2.2.5. Praticar o “responder” ao invés do “reagir”: 
O cérebro emocional responde aos acontecimentos de forma mais rápida 

do que o cérebro pensante, neste sentido é importante se concentrar em suas 
ações e perceber a diferença entre o responder e reagir.

O processo de REAGIR é um processo in-
consciente onde experimentamos um gatilho 
emocional e nos comportamos de forma in-
consciente, expressando essa emoção de ma-
neira instantânea.

O processo de RESPONDER é um pro-
cesso consciente que envolve perceber 
como você se sente, depois decidir como 
você quer se comportar.

Fonte: Adaptado de Goleman (1996) pelos autores (2023)

A educação emocional ajuda nos resultados escolares (provas e ativida-
des), o controle das emoções ajuda a pensar melhor, para aprender a respeitar 
opiniões e modos de ser, que facilita a comunicação e interação com os colegas, 
por exemplo, na hora de resolver uma prova, no desenvolvimento de atividades 
individuais e em grupo. “Emoções não são o que atualmente chamamos de sen-
timentos. Jayme Salz Odilon destaca que em termos “biológicos, o que quere-
mos dizer quando falamos de emoções são disposições corporais dinâmicas que 
definem diferentes domínios de ação”, nos quais movemos para novas formas 
de entender a educação, a aprendizagem e o ensino.

2.2.6. Pratique a empatia: 
Empatia é entender os outros, como alguém se sente ou se comporta de 

uma certa maneira e ser capaz de comunicar essa compreensão a eles. O estado 
de empatia deve começar exclusivamente com você. Quando você se sentir ou 
agir de uma certa maneira, pergunte:
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Pergunta: Por que eu acho que estou 
me sentindo assim?
Resposta (análise comportamental):
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Pergunta: Por que estou fazendo isso?
Resposta (análise comportamental):
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Fonte: Autores (2023)

2.2.7. Criar um ambiente positivo: 
Criar um ambiente positivo não só melhora a sua qualidade de vida, mas pode 

ser contagioso para as pessoas ao seu redor. Perceba o que está indo bem, o porquê e 
onde você se sente agradecido em sua vida.

2.2.8. Conhecer seus limites: 
Há momentos em que é importante definir nossos limites adequadamente. 

Estes limites podem incluir o exercício do nosso direito de discordar, de dizer “não” 
sem se sentir culpado, de estabelecer nossas próprias prioridades e nos proteger da 
coação. E é importante saber quando é hora de mudar o seu foco. A Inteligência 
Emocional (IE) envolve não só a capacidade de olhar para dentro, mas também de 
estar presente no mundo a sua volta.

2.2.9. O controlar as emoções: 
Este é um fator essencial para o desenvolvimento da inteligência de um in-

divíduo, ao contrário do QI, a Inteligência Emocional (IE) é altamente flexível. À 
medida que você treina seu cérebro com novos comportamentos emocionalmente 
inteligentes, ele constrói os caminhos necessários para transformá-los em hábitos. 
Lembre-se: sentir emoções é o que torna nossa vida rica.

Análise do controle das emoções 
estressantes: 
______________________________
______________________________
______________________________

Análise do controle das emoções 
incapacitantes:
 ______________________________
______________________________
______________________________

Fonte: Autores (2023)

2.3. Inteligência emocional e as novas formas para aprender e ensinar

Entre 1994 e 1997, houve um fenômeno de popularização da inteligência 
emocional (IE), principalmente quando Daniel Goleman (1996) publicou o livro 
“Inteligência Emocional”, o que levou à ampliação dos termos e à “mudança” 
na definição de IE, especialmente na mídia e na literatura popular, que passaram 
a incluir aspectos da personalidade humana.



Simone Helen DrumonD iScHkanian | alan ricarDo Duarte Pereira |  rebeca FreitaS ivanicSka

bruna beatriz Da rocHa (organizaDoreS)

450

A popularização pelos defensores da inteligência emocional (IE) (Mayer 
& Salovey, 1997) teve como objetivo desafiar expectativas infundadas, além de 
(re)definir a IE:

A inteligência emocional envolve a capacidade de perceber acuradamen-
te, de avaliar e de expressar emoções; a capacidade de perceber e/ou 
gerar sentimentos quando eles facilitam o pensamento; a capacidade de 
compreender a emoção e o conhecimento emocional; e a capacidade de 
controlar emoções para promover o crescimento emocional e intelectual. 
(Mayer & Salovey, 1997, p. 15).

Percepção das emoções: nas novas 
formas para aprender e ensinar, este 
conceito delineia como uma pessoa 
identifica as emoções.

Gerenciamento das emoções: nas 
novas formas para aprender e ensinar, 
este conceito destaca a aptidão para 
lidar com os próprios sentimentos.

Entendimento das emoções: nas novas 
formas para aprender e ensinar, este 
conceito capta as variações emocionais 
que nem sempre estão evidentes e 
compreende a fundo as emoções.

Raciocínio por meio das emoções: nas 
novas formas para aprender e ensinar, 
este conceito emprega coesamente as 
informações emocionais para facilitar o 
raciocínio.

Fonte: Adaptado de Salovey e Mayer (1997) pelos autores (2023)

A inteligência emocional (IE) é sobre como formar relacionamentos emo-
cionalmente eficazes, expressar pensamentos e lidar com os desafios do dia a 
dia, aprendendo a “gerir o stress e decidir sobre novas formas de compreender a 
educação, aprendizagem e ensino” (Mayer & Salovey, 1996, p. 112).

Adriana Alves de Lima cita que “as emoções são os princípios de como os 
indivíduos se encontram, nada é realizado sem que um deles determine a ação”. 
Eles podem aplicar vários atributos ao bem-estar e desempenho do comporta-
mento das pessoas.

A inteligência emocional (IE) é um elemento essencial na vida do ser 
humano, diferencia-se não só nos tipos, mas também na impulsividade, neste 
contexto a intensidade emocional é um estímulo que impulsiona a percepção 
de como o comportamento e os sentimentos podem ser fortemente motivados 
pelas emoções.
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Fonte: Arquivo pessoal de Maria Geralda Cordeiro Oliveira Tavares (imagem autorizada 
para publicação neste artigo) 

Emoções e sentimentos podem, assim, ser transferidos de uma pessoa 
para outra, mas muitas vezes nem os percebemos. Em detrimento disso, o lado 
emocional pode ser mais rápido que o lado racional do indivíduo, o que pode 
acarretar problemas futuros (GOLEMAN, 1998).

2.4 La inteligencia emocional es una habilidad

La inteligencia emocional es una habilidad que se refiere a la capacidad 
de una persona para comprender, procesar y expresar los propios sentimientos, 
así como reconocer y ser capaz de empatizar con los sentimientos de los demás. 
La inteligencia emocional es una habilidad que puede mejorarse. Pero más que 
aprender sobre ella, sobre todo se mejora con la práctica. ¿Por qué es importante 
la inteligencia emocional?

CONSTRUIR RELACIONES
Esta habilidad es esencial para construir 
relaciones con otras personas.

COMPRENDERTE A TI MISMA
También es clave para comprenderte a ti 
misma/o y tus necesidades. 

MOMENTOS DIFÍCILES
La inteligencia emocional puede 
ayudarte a manejar momentos difíciles 
de tu vida.

ESTUDIOS Y TU TRABAJO
Desarrollar la inteligencia emocional 
puede ayudar en tus estudios y tu trabajo 
porque te convierte en un miembro más 
estable y cooperativo de cualquier equipo.

Fonte: Simone Ischkanian (2023)

Pero la inteligencia emocional no sólo mejora nuestras relaciones con 
otros. Al desarrollar una mejor comprensión y conexión con nuestros sentimien-
tos y nuestras necesidades, podremos desarrollar una vida más equilibrada y 
una buena salud mental. Aunque sea difícil detener el “monólogo interno” en 
nuestra cabeza, a través de la inteligencia emocional podemos hacer que sea más 
compasivo, también con uno mismo.
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2.5. Teste – AUTOCONHECIMENTO (IE)

1. Você tem facilidade para interpretar as 
emoções?

(  ) Nunca    (  ) Raramente    (  ) Às vezes
(  ) Frequentemente     (  ) Sempre

2. Quando uma situação não sai como o 
esperado você consegue lidar com a frustração, 
sem que isso afete suas atitudes com os outros?

(  ) Nunca    (  ) Raramente    (  ) Às vezes
(  ) Frequentemente     (  ) Sempre

3. Você consegue reconhecer suas 
potencialidades e suas limitações?

(  ) Nunca    (  ) Raramente    (  ) Às vezes
(  ) Frequentemente     (  ) Sempre

4. Você sabe o que fazer para se acalmar 
diante de uma situação difícil ou estressante?

(  ) Nunca    (  ) Raramente    (  ) Às vezes
(  ) Frequentemente     (  ) Sempre

5. Quando você tem um problema com 
outra pessoa, prefere procurá-la para 
encontrarem a melhor solução?

(  ) Nunca    (  ) Raramente    (  ) Às vezes
(  ) Frequentemente     (  ) Sempre

6. Você consegue identificar a melhor forma 
de expressar suas ideias de acordo com as 
situações?

(  ) Nunca    (  ) Raramente    (  ) Às vezes
(  ) Frequentemente     (  ) Sempre

7. Você persiste em um objetivo, mesmo 
quando ele dá errado de primeira?

(  ) Nunca    (  ) Raramente    (  ) Às vezes
(  ) Frequentemente     (  ) Sempre

RESULTADO: Antes de somar sua 
pontuação, lembre-se de que não existe 
resposta certa ou errada! 

Nunca: 1 ponto 
Raramente: 2 pontos 
Às vezes: 3 pontos 
Frequentemente: 4 pontos 
Sempre: 5 pontos

De 7 – 16 pontos: Não desanime, encare 
esse resultado como uma oportunidade de 
autoconhecimento e transformação.
De 17 – 25 pontos: Você está no caminho 
certo para lidar de forma saudável com 
suas emoções!
De 26 – 35 pontos: Parabéns! Você 
sabe lidar muito bem com o que sente e 
se relaciona de forma saudável com as 
pessoas ao seu redor.

Fonte: Adaptado de FTV (2020) pelos autores (2023)

O teste de auto reconhecimento mostra que estamos em um processo 
constante de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, nesse sentido 
destacamos que Lafargue e Tilhet-Coartet (2018) mostram como desenvolver 
habilidades emocionais em que:

a) As emoções devem ser identificadas para reconhecer que tipo de emoções correspondem 
a uma determinada situação, podendo ser divididas em quatro tipos: medo, raiva, tristeza 
e alegria;

b) Compreender as emoções ajuda a perceber a causa de determinado tipo de emoção e 
qual será a melhor solução;

c) A gestão das emoções ajuda a tentar compreender os sentimentos positivos e adiar os 
negativos; e

d) Expressar emoções contribui para a clareza das mesmas, para a honestidade e 
confiança, para a troca de informações.

Fonte: Adaptado de Lafargue e Tilhet-Coartet (2018) pelos autores (2023)
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2.6 Augusto Cury e a Inteligência Emocional (IE) 

Gerenciar as emoções é a semente plantada para evitar que o ciclo vicioso 
se repita no futuro, observe que mentes infelizes e doentes são mais propensas a 
produzir crianças e alunos infelizes e traumatizados. Mentes felizes e saudáveis   
são mais propensas a produzir mentes livres, contemplativas e bem resolvidas, 
capazes de usar a inteligência emocional (IE) na educação contemporânea para 
descobrir novas formas de entender a educação, o aprender e o ensinar.

Maria Geralda Cordeiro Oliveira realça que “vivemos em uma era de co-
nexão aparentemente ilimitada”. A camada tecnológica, por sua vez, camufla as 
consequências de seu avanço: mais interações virtuais – ou apenas a ilusão de in-
teração – e menos diálogos presenciais. Menos desculpas, menos erros admitidos, 
menos paciência nas reuniões. Mais solidão, mais ansiedade, mais preocupação.

A inteligência emocional (IE), na educação contemporânea, ao emergir 
novas formas de compreender educação, aprender e ensinar, mostra que o tema 
colide justamente com as ações concretas de pais e professores. 

A educação humanística é urgentemente necessária, daí a importância 
da gestão das emoções na educação. Precisamos de pais e professores encanta-
dores, daqueles que orientam as crianças e os alunos a encontrarem o melhor, 
conhecendo os descaminhos da mente.

O objetivo da Inteligência Emocional (IE) 
passa longe de formar máquinas de estudar, 
mas pensadores generosos. 

Se não existe gestão de emoções, o resultado 
é uma sociedade adoecida, incapaz de educar 
as gerações mais novas para a Inteligência 
Emocional (IE). 

O autoconhecimento é a chave do sucesso 
pessoal e profissional da Inteligência 
Emocional (IE). É importante pensarmos aqui 
sobre o quanto nos conhecemos intimamente 
e a nossa disposição em investigar nossas 
fragilidades. 

Na Inteligência Emocional (IE) a mente livre 
é pré-requisito para uma vida saudável, mas 
ela não é possível com os bloqueios montados 
a partir de mazelas emocionais jamais 
curadas – algumas sequer investigadas. 

Fonte: Autores (2023)

A liberdade de espírito é possível por meio de um treinamento que desar-
ma as armadilhas em que tendemos a cair. O exercício leva ao fortalecimento 
da mente, estabelecendo o EU como AUTOR DA PRÓPRIA HISTÓRIA sem 
estar associado ao caminho EGOCÊNTRICO.

EU  =  AUTOR DA PRÓPRIA HISTÓRIA   ≠   EGOCÊNTRICO

Fonte: Autores (2023)

O sentimento que domina esse reencontro deve ser outro, um sentimento 
de encantamento com a vida e com o ser humano. Lembre-se sempre que a vida 
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que pulsa dentro de nós, independente de nossas falhas, conquistas, status e cul-
tura, é uma jóia única no teatro da existência.

3. Considerações finais 

A concepção de um modelo ideal para a operacionalização da educação 
emocional ainda não é uniforme. Existem projetos cuja grande maioria traz re-
sultados extremamente positivos, o que não garante a impossibilidade de fracasso.

O fato é que a chamada educação emocional costuma ser uma “lição” 
muito sofisticada. Cair no reducionismo teórico ou prático pode ser uma expe-
riência frustrante com resultados extremamente desastrosos.

O desenvolvimento emocional é um processo de construção pessoal, mas 
é fortemente influenciado pelo ambiente. Nos Estados Unidos e em muitos ou-
tros países (incluindo o Brasil em menor escala) a educação emocional já está 
sendo praticada. E em alguns casos, com o status “disciplinar” do currículo 
(alfabetização emocional, aprender sobre si mesmo) e em outros como progra-
mas intensivos paralelos, incluindo programas de resolução criativa de conflitos, 
programa de desenvolvimento e competência social. Outra fórmula pedagógica 
utilizou o conceito de educação emocional ministrada em linhas transversais 
que se cruzam e inspiram todas as disciplinas e atividades da escola.
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1. Introdução 

Competências socioemocionais e a (r)evolução da informação: as influ-
ências das novas tecnologias e tecnologias ativas, do ensino fundamental à uni-
versidade, é o ato de aproximar o aprendizado das atividades e causas da vida 
real e isso pode ocorrer de diversas formas. Neste sentido a tecnologia ajuda 
a trazer novas possibilidades para a sala de aula. Além de aproximar estudan-
tes de outras fontes de informação, permite que professores explorem diferentes 
recursos para transmitir conhecimento. Quem também ganha com isso são as 
instituições, que passam a oferecer educação de maior qualidade.

Adriana Alves de Lima destaca que “o uso da competência socioemo-
cional e da tecnologia como ferramenta de ensino traz diversas possibilidades 
para os professores e para a educação de forma geral”, facilitando o apren-
dizado e aumentando o interesse por parte dos alunos. Quando falamos de 
inovações no ensino, focamos na convergência entre conteúdo e novos meios 
de interação.

A (r)evolução da informação e as influências das novas tecnologias e 
tecnologias ativas, do ensino fundamental à universidade, evidenciam que o 
desenvolvimento tecnológico, a convergência e a integração de novos meios 
de comunicação tiveram forte impacto na produção e disseminação da 
informação. 

Vinicius Guiraldelli Barbosa explana que “as conexões com a internet, os 
recursos móveis e portáteis, ampliam as oportunidades dos sujeitos se tornarem 
coprodutores de informações e conteúdos, democratizam a comunicação e esti-
mulam a coprodução”. 

Na educação do ensino fundamental à universidade, as novas tecnolo-
gias têm o potencial de promover a inclusão digital de forma mais rápida e 
eficaz. No entanto, a inclusão da tecnologia em sala de aula não é suficiente; 
é necessário apoiar uma proposta pedagógica que beneficie a construção co-
letiva do conhecimento e estimule a visão crítica e a autonomia do sujeito. 
Nesse sentido, a convergência dos campos da educação e da comunicação visa 
promover a construção conjunta de conhecimentos, informações e experiên-
cias em contextos de troca e interação social, que possam facilitar o exercício 
da cidadania.

2. Desenvolvimento

2.1 Competências socioemocionais 

As competências socioemocionais são habilidades individuais expressas 
em formas de sentir, pensar e se comportar ou atitudes para se relacionar consigo 
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mesmo e com os outros, são fundamentais para estabelecer metas, tomar deci-
sões e enfrentar situações negativas ou novas.

As principais competências socioemocionais, consideradas essenciais 
para o desenvolvimento humano são.

EMPATIA FELICIDADE AUTOESTIMA ÉTICA

PACIÊNCIA RESPONSABILI-
DADE

AUTOCONHECI-
MENTO CRIATIVIDADE

COMUNICAÇÃO SOCIABILIDADE ORGANIZAÇÃO DETERMINA-
ÇÃO

FOCO PERSISTÊNCIA TOLERÂNCIA INICIATIVA

ASSERTIVIDADE GESTÃO PESSOAL GESTÃO SOCIAL ENTUSIASMO

RESPEITO CONFIANÇA INTERESSE CURIOSIDADE

Fonte: Autores (2023)

As habilidades socioemocionais, utilizadas diariamente nas diversas si-
tuações, fazem parte do desenvolvimento de cada pessoa e são essenciais para 
o desempenho de qualquer atividade, seja no trabalho ou na vida privada, em 
qualquer fase da vida. 

Vinicius Guiraldelli Barbosa explica que “nos últimos anos, as habilida-
des não cognitivas também foram incluídas em currículos e projetos pedagógi-
cos em todo o país”. 

É válida, sobretudo, colocando a pessoa no centro de sua aprendizagem, 
pode-se promover a maturidade, além desses valores centrais da vida pessoal e 
profissional, específicas sobre um acontecimento ou uma variável de inferência 
precisa, e não em inferências gerais (Bardin, 2009, p.141). Greenfield, citado por 
Evers e Lakomski (1991, p. 90), ao estudar a natureza humana e as tendências 
tecnológicas, destaca que seu propósito:

é compreender a realidade social da maneira como as pessoas diferentes a 
vêem e demonstrar como suas visões moldam suas ações dentro daquela 
realidade. (...) As competências socioemocionais globais devem trabalhar 
diretamente junto às definições humanas da realidade e junto às regras 
que as pessoas elaboram a fim de viver dentro desta realidade. Enquanto 
as ciências sociais não revelam a verdade última, elas nos ajudam a fazer 
sentido do nosso mundo, a realidade.

Como cada pessoa tem seus próprios sentimentos, história de vida e habili-
dades para lidar com os desafios cotidianos. Para o desenvolvimento dessas habili-
dades é necessário para garantir relações sociais mais saudáveis, autonomia, senso 
crítico e protagonismo, ou seja, o desenvolvimento das competências socioemocio-
nais permite que a formação seja mais completa e sólida como pessoa, o que resulta 
em pessoas éticas, responsáveis   e com boa resolução de problemas, que sabem gerir 
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as emoções, comunicar e ser abertas, para vivenciar novas experiências. 
Com o avanço da tecnologia, o mercado de trabalho tem passado por mu-

danças importantes. Com competitividade cada vez mais acirrada e o cenário ainda 
mais desafiador, as competências socioemocionais são um importante diferencial. 

As habilidades como criatividade, empatia, autoconfiança, responsabilidade, 
ética e comunicação, são cada vez mais desejadas no contexto educacional e por 
empresas que atuam em todos os segmentos que desejam profissionais completos. 

As competências socioemocionais, se forem estimuladas no aprendizado 
e combinadas com habilidades técnicas, podem influenciar positivamente a vida 
pessoal, social e o mercado de trabalho. Seja com inovação de ideias originais ou 
manutenção de um ambiente versátil e mais harmonioso na escola, universidade ou 
empresa. Os alunos e professores (especialistas) com essas habilidades se destacam 
dos demais, principalmente porque sabem se comportar em situações adversas e 
possuem equilíbrio pessoal e saúde emocional.

2.2 A (r)evolução da informação

Este contexto pode ser entendido como um termo usado para descrever um 
sistema automatizado que transmite informações, mas na prática cotidiana educa-
cional, a (r)evolução da informação, inclui pessoas, máquinas, planejamentos, téc-
nicas e métodos organizados para coletar, processar, educar, transmitir e distribuir 
informações relacionadas às perspectivas educacionais e sociais que permeiam o 
mundo da informação e comunicação. Seus principais objetivos são:

Estabelecer objetivos relevantes e 
concretos ao coletivo educacional.

Enviar alertas em caso de discrepância 
entre resultados e objetivos educacionais.

Monitorar resultados e performances na 
educação escolar, no ensino superior (EAD) 

e nas perspectivas dos cursos técnicos.

Estabelecer taxas de sucesso alinhado 
às disciplinas do currículo, através de 

projetos/planejamentos.

Fonte: Autores (2023)

Marli Balta Ferreira retrata que “na informação globalizante, onde as 
tecnologias são delineadas para educação, qualquer sistema significa que dife-
rentes partes trabalham juntas para um propósito comum”. O mesmo pode ser 
observado no sistema de informação tecnológica educacional, onde o objetivo é 
um fluxo de informações confiáveis e menos burocráticas, para contextualizar o 
planejamento de aprendizagens. 

É importante que o processo de (r)evolução da informação tenha uma 
finalidade educativa, pois só assim ocorrerá a aquisição de conhecimento e a 
participação será fortalecida para todos os membros, por meio de canais abertos 
de diálogo democrático, estabelecidos no âmbito da cooperação e colaboração. 
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O fluxo convergente de tecnologia, conteúdo e recursos de interação (Gâmbaro, 
Pereira, & Torres, 2011). 

Jayme Salz Odilon destaca que “em um sistema de informação bem pla-
nejado e estruturado, as vantagens são o acesso rápido às informações educacio-
nais”, a garantia da integridade, a veracidade das informações e a segurança do 
coletivo educacional no acesso às informações.

2.3 As influências das novas tecnologias 

Tiago Luiz Gonçalves desponta que “na educação, o docente pode quali-
ficar sua aula através das metodologias que estimulem a participação dos alunos, 
utilizando a influência das novas tecnologias” que fazem os alunos se envolverem 
em atividades de reflesão sobre os conhecimentos curriculares e como utilizá-los 
na prática, além de avaliar a compreensão das habilidades educacionais e pessoais.

2.3.1 As influências das novas tecnologias expandem as fronteiras do aprendizado: 
Os alunos das escolas e universidades não precisam ir ao estádio ou viajar 

até um museu para visualizarem uma determinada experiência. Com o uso da tec-
nologia na educação, os professores podem expandir as fronteiras de aprendizado, 
usando um vídeo, o tour virtual de um museu, jogos interativos, fotos e muito mais. 
Pense em como a tecnologia pode influenciar as perspectivas em sala de aula, nas 
escolas rurais ou de cidades pequenas que estão longe dos grandes centros urbanos.

Com acesso à internet e computadores disponíveis, os alunos das esco-
las e universidades podem aprender sobre direito, medicina, história, geografia, 
economia, sustentabilidade, etc. Além disso, com recursos como os aplicativos 
de videoconferência (ex: Google Meet), professores podem fazer palestras para 
os alunos, aproximando-os de novas experiências.

2.3.2 As influências das novas tecnologias nas escolas e universidades incentivam o auto 
aprendizado: 

A tecnologia influencia o auto aprendizado em sala de aula, onde o apren-
dizado nunca acontece de maneira igual para todos. No passado, aqueles que 
tinham mais dificuldades ficavam facilmente para trás. Hoje, com a tecnologia, 
os alunos típicos e atípicos podem rever o conteúdo da sala de aula, ter acesso 
a materiais extras e exercícios online para testar o aprendizado. Dessa forma, o 
aluno pode usar seu tempo extraclasse para reforçar os conteúdos mais difíceis 
e se manter no mesmo nível da turma. Os alunos que gostam de desafios e tem 
curiosidade também podem ser orientados, pelo professor, sobre onde encontrar 
outros materiais ricos sobre o tema da aula.

2.3.3 As influências das novas tecnologias ajuda a criar técnicas inovadoras de ensino:
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A tecnologia não muda apenas a maneira como acessamos as informações 
disponíveis na internet. Ela também muda a maneira como os professores podem 
ensinar. É através da tecnologia que as escolas e universidades podem implementar 
o ensino híbrido ou a sala de aula invertida, dando mais protagonismo aos alunos. 

Os professores podem criar técnicas inovadoras de ensino, a partir do fee-
dback dos alunos em relação às aulas. Com esse retorno, o professor pode ajustar 
rapidamente a dinâmica das aulas, a compreensão do material e o ritmo de en-
sino. Assim, os professores conseguem criar técnicas 100% personalizadas para 
cada turma e os alunos conseguem se ver em um papel mais ativo na sala de aula. 

Os benefícios são visíveis e, ao que tudo indica, a tecnologia estará cada 
vez mais presente na educação. 

2.4 Tecnologias ativas do ensino fundamental à universidade.

Os smartphones, Chromebooks, tablets, lousas digitais, inteligência artifi-
cial e os milhares de aplicativos, que podem ser utilizados nas escolas e universi-
dades hoje, denotam a presença das novas tecnologias na educação. A tecnologia 
sozinha não muda o processo de ensino e aprendizagem dentro das instituições 
de ensino. É importante que sejam concebidos de forma a apoiar os objetivos do 
plano pedagógico e os valores da escola ou universidade. 

Maria Isabel Silva de Morais aponta que “uma nova geração ingressa em 
escolas e universidades com conhecimentos compatíveis com a tecnologia atual, 
porque esse contexto faz parte de seu desenvolvimento pessoal e social”. Portanto, 
entender o impacto da tecnologia na sala de aula ajudará os professores a incorporar 
novos recursos pedagógicos e materiais em seus planos de aula. Compreendendo 
esse efeito, também destacamos os benefícios da tecnologia na educação:

2.4.1. Permite melhor acesso às informações online: 
Com o acesso à internet, os alunos das escolas e universidades, já se acos-

tumaram com a possibilidade de conseguir pesquisar qualquer coisa, a qualquer 
hora. É uma das maneiras como a tecnologia influencia em sala de aula. Os 
alunos das escolas e universidades podem pesquisar o que precisarem para fazer 
trabalhos, usarem aplicativos educacionais para ajudar no aprendizado, além de 
entrar em contato com materiais de instituições renomadas. É claro que para 
encontrar fontes de informação confiáveis, os alunos precisam do auxílio do 
professor para orientar as pesquisas. 

2.4.2. Melhora o engajamento dos alunos na sala de aula: 
Prender a atenção dos alunos é um desafio que todo professor de es-

cola ou universidade enfrenta. Com o ensino híbrido, esse desafio ficou ain-
da maior. O uso de aplicativos educacionais (vídeos, quiz interativos, áudios e 
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outros recursos) ajudará no engajamento dos alunos, assim, perceber-se como a 
tecnologia influencia em sala de aula. Os materiais multimídia dão movimento 
às aulas e passam para o aluno de maneira que posam conduzir seu aprendiza-
do, mostrar o que aprendeu e receber o apoio do professor. A tecnologia tam-
bém ajuda os alunos a entenderem melhor como um desastre natural acontece 
através de um simulador ou ver uma obra de arte famosa do museu, fazendo 
um tour virtual. Esses detalhes visuais vão atrair a atenção dos alunos quer eles 
estejam todos na mesma sala ou assistindo uma aula ao vivo.

2.5 Marcelo Clausen e as competências socioemocionais na educação

Neste contexto Marília da Silva Lima e Marcio Alves da Silva destacam 
sobre as perspectivas educacionais de Marcelo Clausen no ano letivo de 2022.

2.5.1 Sala de Apoio Pedagógico (SAP) 
Na sala SAP, a professora Waleska realizou atividades gráficas relacio-

nadas à copa do mundo de 2022, mesmo tema da exposição pedagógica da 
escola. Nestas atividades o aluno (Marcelo) desenvolveu a coordenação mo-
tora realizando as seguintes atividades: pintura da taça, da mascote, da bola 
da copa de 2022 e da Bandeira do Brasil. Realizou também, outras atividades 
relacionadas ao tema como, caça-palavras, leitura e interpretação da poesia: 
“no clima da copa”. Na poesia identificou rimas, relacionou os antônimos, 
escreveu o substantivo primitivo de algumas palavras, empregou corretamente 
o singular e plural dos substantivos, empregou o uso correto das palavras “a 
fim” e “afim”, de acordo com o contexto das frases. Viva o aluno brilhante, 
APROVADO!!!

Fonte: Arquivo pessoal de Marília da Silva Lima e Marcio Alves da Silva (imagem 
autorizada para publicação neste artigo) 

O aluno Marcelo Clausen Lima Alves da Silva foi APROVADO no ano 
letivo de 2022. Ressaltamos que o aluno atingiu satisfatoriamente a proposta 
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curricular, sendo citado pelos professores como aluno destaque em vários bi-
mestres. Destacaram ainda sua extraordinária cordialidade e compromisso com 
todas as atividades propostas.

2.5.2 Relatório Final da escola 2022
Nosso grande orgulho, enquanto pai e mãe do Marcelo, foi fazer a leitura do 

relatório (a escola pública que ele estuda não utiliza boletim, somente relatório). 
Ler algo que eu acompanhei e sei que é fato a evolução dele no 9º ano do Ensino 
Fundamental, que ao sair dessa escola, esperamos que o ENSINAMENTO, fique 
como uns legados para as próximas crianças, jovens ou adultos ESPECIAIS. A 
missão do Marcelo é transformar os outros seres humanos em pessoas melhores, 
capazes de superar seus desafios para reescrever histórias de vidas. 

Fonte: Arquivo pessoal de Marília da Silva Lima e Marcio Alves da Silva (imagem 
autorizada para publicação neste artigo) 

2.5.3 O baile dos formados
Nosso filho finalizou o ano letivo de 2022 e concluiu o Ensino Fundamental, 

sua colação de grau (SOLENIDADE), foi maravilhosa! Estivemos presente no 
baile, observando o contexto, para ajudar no que fosse necessário para o mo-
mento brilhante de meu filho. Enquanto mãe, estava preocupada com o tumulto 
no local, Marcelo revelava agitação (muitas estereotipias), continuei de longe 
sem nada pode fazer, mas a brilhante mediadora, estava ali ajudando ele todos 
os momentos. O baile foi excelente! Pense numa criança AUTISTA, que muitos 
nada davam por ele, não deram muito crédito no decorrer do ano, medo por 
outras experiências que passaram e não souberam lidar com essa experiência e 
mudar para a verdadeira INCLUSÃO.

Marcelo estava muito feliz, em um momento de INCLUSÃO NA 
DANÇA, meu filho foi para o meio da pista dançar e a professora de Química 
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(que aprendi admirar pela forma que cuidava do Marcelo) começou a dançar 
igual a ele, num balance e agitação das estereotipias. 

Arquivo pessoal de Marília da Silva Lima e Marcio Alves da Silva (imagem autorizada para 
publicação neste artigo) 

3. Considerações finais 

Competências socioemocionais e a (r)evolução da informação: as influên-
cias das novas tecnologias e tecnologias ativas, do ensino fundamental à univer-
sidade, aprender neste contexto não é apenas entender os fatos e as coisas ao 
nosso redor, acima de tudo, é necessário criar uma nova compreensão e interpre-
tação das coisas de forma sistemática, que leve em conta a interdependência dos 
fenômenos que compõem a vida, para que se possa antecipar e contribuir com as 
mudanças necessárias, buscando alcançar mais justiça e igualdade. 

O propósito da convergência dos campos da educação do ensino funda-
mental à universidade e da comunicação, culminando em relações, é promover a 
construção conjunta de conhecimentos, informações e experiências no contexto 
de troca e interação social, promovendo o exercício da cidadania.

Considerando a importância da formação profissional de educadores re-
flexivos e olhando criticamente para o contexto da sociedade da informação, 
percebeu-se que seria importante saber qual conceito orienta a racionalidade de 
professores e alunos, para que também fosse possível identificar estratégias que, 
se concordassem, poderiam estimular a implementação desse conceito (objeto 
do artigo) na educação e na prática profissional, a partir da introdução de ideias 
que incorporam essa lógica.
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500 ANOS DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NO 
BRASIL: ENTRE TRAJETÓRIAS E (DES)CAMINHOS1

Adelta Miranda Silva Oliveira2

Edna Alves de Oliveira3

Francisco Romário Paz Carvalho4

Giseuda Ferreira da Silva5

Nadja Lorene Gonçalves Clementino6

Maria da Guia Duarte Sousa7

“Por ideias pedagógicas entendo as ideias educacionais, não em si mesmas, mas na 
forma como se encarnam no movimento real da educação, orientando e, mais que 
isso, constituindo a própria substância da prática educativa” (SAVIANI, 2007, p. 6)

Introdução

A História da Educação é um dos ramos de estudo da História e se estru-
tura em menção à história e à educação, promovendo uma conexão, ou melhor, 
se propõe a analisar a relação entre história e educação no correr dos tempos. 
Sem dúvidas, na atualidade os estudos em história da educação têm se expandi-
do de forma surpreendente, elevando, consideravelmente, o interesse de pesqui-
sadores na área.

Pensando nisso, este artigo se propõe a refletir sobre os caminhos da edu-
cação brasileira em seu contexto histórico, bem como se ocupa na análise das 

1 Agradecemos à Professora Dra. Maria da Penha Feitosa pela leitura atenciosa e as inúme-
ras sugestões de melhoria. Assumimos, portanto, eventuais falhas.

2 Acadêmico do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí 
(UFPI), campus Amílcar Ferreira Sobral (CAFS), Floriano, Piauí.

3 Acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí 
(UFPI), campus Amílcar Ferreira Sobral (CAFS), Floriano, Piauí.

4 Acadêmico do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí 
(UFPI), campus Amílcar Ferreira Sobral (CAFS), Floriano, Piauí.

5 Acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí 
(UFPI), campus Amílcar Ferreira Sobral (CAFS), Floriano, Piauí.

6 Acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí 
(UFPI), campus Amílcar Ferreira Sobral (CAFS), Floriano, Piauí.

7 Acadêmica do curso de Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Federal do Piauí 
(UFPI), campus Amílcar Ferreira Sobral (CAFS), Floriano, Piauí.
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principais tendências pedagógicas presentes na educação brasileira. Para atingir 
os objetivos propostos, recorremos a uma metodologia baseada na revisão bi-
bliográfica, a qual nos permite conhecer melhor acerca do tema.

O presente texto encontra-se estruturado em dois grandes momentos: um 
primeiro em que apresentamos a metodologia da pesquisa e um segundo mo-
mento em que apresentamos os referenciais teóricos que nos dão suporte para 
implementarmos a discussão sobre a história da educação brasileira. Por último, 
tecemos as considerações finais somado das referências bibliográficas.

Metodologia 

O presente artigo foi construído a partir de uma revisão de literatura bi-
bliográfica, utilizando como principais fontes de levantamento bibliográfico li-
vros, artigos científicos e obras renomadas que tratam especificamente da his-
tória da educação brasileira. Nesse contexto, a pesquisa bibliográfica tem como 
escopo o levantamento de análise crítica de documentos publicados e a atuali-
zação no desenvolvimento do conhecimento sobre um determinado tema a ser 
pesquisado (BOCCATO, 2006).

Desse modo, Boccato (2006) reitera que

A pesquisa bibliográfica busca a resolução de um problema (hipótese)por meio 
de referenciais teóricos publicados, analisando e discutindo as várias contribui-
ções científicas. Esse tipo de pesquisa trará subsídios para o conhecimento sobre 
o que foi pesquisado, como e sob o enfoque e/ou perspectiva foi tratado o assun-
to apresentado na literatura científica (BOCCATO, 2006, p. 266)

Especificamente falando, este texto traz uma abordagem de revisão bi-
bliográfica da história da educação, fazendo um retrospecto das principais fa-
ses, bem como da contribuição destas para a consolidação de uma história da 
educação brasileira. A partir da análise e do diálogo com a literatura da área é 
apresentado um posicionamento crítico que visa apontar caminhos para uma 
reflexão mais apurada do fenômeno educativo em nosso país pelo viés histórico.

Referencial teórico 

A Educação no Brasil: Período colonial

É consenso na literatura específica da área da educação que “a história 
da educação brasileira se inicia em 1549 com a chegada desse primeiro grupo 
de jesuítas” (SAVIANI, 2007, p. 26). Por outro lado, não é tão simples afirmar 
que tivemos uma educação nesse período colonial, visto que a educação jesuí-
tica não contemplava todos os povos, havia um mascaramento por trás dessa 
educação privilegiando uma noção de colonização, ao contrário do que se pode 
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imaginar sobre princípios puramente educacionais. 
Grosso modo, podemos ressaltar que foram os jesuítas os primeiros a uti-

lizar a pedagogia, ensinando os índios a ler e a escrever, mas claro, havia um 
jogo de interesses principalmente em relação aos indígenas.

O fato é que o índio se encontrava à mercê de três interesses, que ora 
se complementava, ora se chocavam; a metrópole desejava integrá-lo ao 
processo colonizador, o jesuíta queria convertê-lo ao cristianismo e aos 
valores europeus; e o colono queria usá-lo como escravo para o trabalho. 
(ARANHA, 2006, p. 141)

Nesse entorno, podemos dizer que o modelo pedagógico utilizado era 
organizado em um regime que acoplava trabalho, religiosidade e educação. 
Oportuno afirma que todo o trabalho jesuítico no Brasil foi moldado pelo Ratio 
Studiorum ou o plano de estudos da Companhia de Jesus que regia as práticas 
pedagógicas veiculadas pela ideologia cristã. Para Saviani (2007), o Ratio pos-
suía características da pedagogia tradicional, como é denominada na contempo-
raneidade. A educação superior, por sua vez, só era alcançada pelos membros 
da elite que buscavam na colônia ou em uma universidade de domínio jesuíta a 
formação para exercer seu diploma ou somente para onerar o título.

Muito embora houvesse interesses diversos em cima da educação propos-
ta pelos jesuítas podemos dizer que foram inúmeras as contribuições deixadas 
por eles. Podemos citar, por exemplo, influências significativas na educação, na 
cultura, na religião e principalmente na implantação do português enquanto lín-
gua oficial em nosso país. 

Nesse primeiro período da história da educação no Brasil (1549- 1759) 
prevaleceu, em sua totalidade, o monopólio da vertente religiosa da Pedagogia 
Tradicional sob a responsabilidade dos padres jesuítas. Em 1760, Marques de 
Pombal expulsa os jesuítas do Brasil, tentando incisivamente, pôr fim ao método 
educacional jesuítico.

Em síntese, a proposta educacional pombalina não se diferiu muito da jesuí-
tica, já que sua natureza do conhecimento era a mesma, porém de sistematizações 
diferentes. Surgiu o ensino público, financiado pelo estado, sendo os professores 
desqualificados; ocorreu a simplificação e abreviação dos estudos (para a formação 
do trabalho e com isso obtenção de lucro por parte dos detentores do poder).

A Educação no Brasil Império

Com a chegada da Família Real, em 1808, o Brasil denotou considera-
velmente seu progresso cultural, todavia o direito à educação ainda esbarrava 
numa minoria privilegiada. A independência em 1822, seria o acontecimento 
que começaria a reverter este e outros quadros em que o Brasil se encontrava, 
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de maneira que formalizou a exclusividade ao ensino superior em confronto aos 
outros níveis de ensino, ratificando o caráter classista da educação, de privilégios 
à classe dominante e desprezo aos mais pobres. O objetivo primeiro da educação 
no período Imperial era a composição das classes dirigentes.

Em 1823, foi fixado o Método Lancaster ou “ensino mútuo”. No sistema 
lancasteriano formavam-se grupos de classe em que cada um tinha seu lugar 
definido subjugado pelo seu nível de conhecimento e ao passo que o aluno ia 
evoluindo também progredia seu posicionamento na classe. O sistema era infle-
xível, inspecionado por uma disciplina severa.

No ano de 1827 foi outorgada a 1ª lei educacional do país. A lei estabe-
lecia a criação de Escolas de Primeiras Letras e admitiu o ensino mútuo como 
metodologia de ensino. A admissão desse método intencionava uniformizar de 
modo rápido e eficaz a alfabetização e escolarização básica no país, em razão do 
país está num regime político do padroado, o catolicismo era obrigatoriamente 
ensinado nas escolas. Essa lei previa ainda a instalação de escolas “em todas as 
cidades, vilas e lugares populosos” (SAVIANI, 2007, p. 129).

A Pedagogia Nova e o Manifesto da Escola Nova

Ao longo da história educacional da Primeira República (1889-1930), a 
oportunidade de acesso e a qualidade do ensino brasileiro se configuraram como 
privilégio de uma pequena classe dominante enquanto uma grande parcela da 
população é formada apenas para trabalhar. Por tanto, a escola brasileira, deste 
período, contribuía apenas para formação de uma “minoria” intelectualizada. 

O Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova consolidava a visão de um 
segmento da elite intelectual que, embora com diferentes posições ideológicas, 
vislumbrava a possibilidade de interferir na organização da sociedade brasileira 
do ponto de vista da educação.

Lançado em 1932, o Manifesto tem sido fonte de estudos historiográficos 
sobre educação, por ser de grande importância no âmbito de discussões acerca 
da escola pública no Brasil. Trata-se de um documento escrito por 26 educado-
res, com o título “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova - A reconstrução 
educacional no Brasil: ao povo e ao governo”. 

O Manifesto fora Redigido por Fernando de Azevedo e assinado por 26 
educadores intelectuais, dentre eles, Anísio Teixeira, Afrânio Peixoto, Lourenço 
Filho, Roquete Pinto, Delgado de Carvalho, Hermes Lima e Cecília Meireles, o 
documento oponha-se às práticas pedagógicas, tidas como tradicionais, visando 
uma educação que pudesse integrar o indivíduo à sociedade e, ao mesmo tempo, 
ampliar o acesso de todos à escola.

Ao ser lançado por esses educadores, em meio ao processo de reordenação 
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política resultante da Revolução de 1930, o documento se tornou o marco inau-
gural do projeto de renovação educacional do país e, além de constatar a desor-
ganização do aparelho escolar, propunha que o Estado organizasse um plano 
geral de educação e defendia a bandeira de uma escola única, pública, laica, 
obrigatória e gratuita.

Saviani (2004) se posiciona da seguinte maneira:

O manifesto apresenta-se, pois, como um instrumento político [...]. 
Expressa a posição do grupo de educadores que se aglutinou na década de 
20 e que vislumbrou na Revolução de 1930 a oportunidade de vir a exer-
cer o controle da educação no país. O ensejo para isso se manifestou por 
ocasião da IV Conferência Nacional de Educação realizada em dezembro 
de 1931, quando Getúlio Vargas, chefe do governo provisório, presente na 
abertura dos trabalhos ao lado de Francisco Campos, que se encontrava à 
testa do recém criado Ministério da Educação e Saúde Pública, solicitou 
aos presentes que colaborassem na definição da política educacional do 
novo governo (SAVIANI, 2004, p. 34).

De modo geral, os Pioneiros da Escola Nova surgiram em um momento 
político, de transformações econômicas e de mudanças sociais e nesse contexto 
havia uma necessidade de lutas por mudanças educacionais no país. Essas lutas 
sofreram influencias estrangeiras e tinham princípios de escola única, pública, 
laica, obrigatória, gratuita e para todos sem discriminação de classe social. O 
Manifesto documenta um importante movimento de renovação nacional, vol-
tado para o estudo dos problemas educacionais brasileiros. Representa um mo-
mento expressivo da luta pele implantação da escola pública e gratuita, e tam-
bém defende explicitamente o reconhecimento da Educação como problema 
urgente e de responsabilidade do Estado.

A educação brasileira sob o viés da Pedagogia Tecnicista

Segundo os apontamentos realizados por Saviani (1999) a pedagogia tec-
nicista parte do pressuposto de que o processo educacional deve ser encarado tal 
qual os moldes da produção industrial, ou seja, racional, eficiente e produtivo. 
Desta forma, o processo educativo precisa ser sistematizado e organizado de 
maneira diretiva, prático e sobretudo objetivo.

Em vista disso, o ensino tecnicista em suas principais características, pre-
za pela racionalização do ensino, de modo que sua preocupação recai de modo 
incisivo na eficácia e eficiência do processo. Para tal, o ensino precisa estar ali-
nhado, sistematizado, organizado, planejado, de modo com que todos os alu-
nos obtenham a mesma orientação, esta por sua vez, é dada tão somente por 
um profissional técnico, considerado amplamente competente, e apto a garantir 
uma instrução neutra.
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Nesse entorno, Saviani (1999, p. 24) entende que

[...]na pedagogia tecnicista, o elemento principal passa a ser a organização 
racional dos meios, ocupando professor e aluno posição secundária, rele-
gados que são à condição de executores de um processo cuja concepção, 
planejamento, coordenação e controle ficam a cargo de especialistas su-
postamente habilitados, neutros, objetivos, imparciais. A organização do 
processo converte-se na garantia da eficiência, compensando e corrigindo 
as deficiências do professor e maximizando os efeitos de sua intervenção.

Saviani (1999) revela que se na pedagogia nova, são os professores e alu-
nos que decidem se utilizam ou não determinados meios, bem como quando e 
como o farão, na pedagogia tecnicista o processo é diferente, pois é ela quem 
irá definir o que professores e alunos devem ou não fazer, instruindo-os sobre 
quando e como o farão. Compreende-se, então, que para a pedagogia tecnicista, 
“o que importa é aprender a fazer”. (SAVIANI, 1999, p. 26).

Na visão de Saviani (1999), o ano de 1969 pode ser considerado um ano 
de suma importância para a emergência e o início da predominância da lógica 
tecnicista, cujas ideais pautam-se principalmente no produtivismo imposto pelas 
ideias do capital. Assim, os indivíduos tornavam-se capacitados, e tecnicamen-
te propensos a desenvolver alguma atividade no setor econômico, colaborando 
com a possibilidade de ajudar o país a tornar-se uma grande potência.

As teorias críticas na constituição da educação brasileira

Inserem-se dentro do campo epistemológico das pedagogias críticas 8o 
pensamento atual de Paulo Freire e sua teoria libertadora, bem como a teoria 
pedagógica formulada por Saviani (2008) e por ele denominada de Pedagogia 
Histórico – crítica (doravante PHC).

Em linhas gerais, a corrente da PHC foi cunhada por Saviani desde o final 
da década de 1970, perpassando toda a década de 1980. Trata-se, pois, de uma 
teoria pedagógica contra- hegemônica e que traz como rol de discussão uma 
visão crítica concreta, tendo como base teórica o materialismo histórico – dialé-
tico com vistas a transmitir aos homens os conhecimentos acumulados histori-
camente, compreendendo que a apropriação desses conhecimentos poderá con-
tribuir para o processo de formação dos seres humanos e que consequentemente 
deverá perpassar todo o processo de escolarização e formação do indivíduo. 

A PHC, por sua vez, surge como resposta às teorias não – críticas, sendo 
elas: a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista, ambas 
trabalhadas nos tópicos acima. 

8 Por economia, faremos algumas considerações sobre a teoria da Pedagogia Histórico- crí-
tica, desenvolvida por Saviani (2008).
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Conclusões 

Este trabalho se propôs na reflexão sobre os caminhos enfrentados pela edu-
cação brasileira do decorrer de seus mais de 500 anos de história, bem como nos 
trouxe um diálogo proveitoso sobre as principais concepções pedagógicas presen-
tes na constituição da educação brasileira. De maneira geral, a partir da proposta 
implementada neste artigo fomos capazes de compreender cada momento históri-
co enfrentado pela educação no Brasil, desvelando seus passos e compassos.

Por último, se torna indispensável comentarmos que a nossa proposta não 
presumi esgotar a discussão, muito pelo contrário, acreditamos que manter o diá-
logo com outras referências, nos dão um respaldo ainda maior, levando em consi-
deração que a nossa premissa maior é de fomentar o diálogo acadêmico sobre os 
princípios que regem a constituição da educação no Brasil. Concluímos, portanto, 
que a educação é um processo contínuo e dinâmico, nunca estático. Por essa via 
de abordagem, se faz necessário mudanças e transformações constantemente, le-
vando em consideração sua principal material prima que é a sociedade, sendo esta 
composta por diversos povos de diferentes culturas, costumes e saberes.
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1. Introdução 

La Declaración, disponible en más de 360 idiomas, es el documento más 
traducido Del mundo, lo que demuestra su carácter y alcance global. Ha pasado 
a ser la referencia para medir lo que está bien y lo que está mal. La Declaración 
constituye los fundamentos de un futuro justo y digno para todos y brinda a las 
personas de todo el mundo un poderoso instrumento en la lucha. 

La Declaración Universal promete a todas las personas unos derechos eco-
nómicos, sociales, políticos, culturales y cívicos que sustenten uma vida sin mise-
ria y sin temor. No son una recompensa por un buen comportamiento. No son 
específicos de un país concreto, ni exclusivos de una determinada era o grupo 
social. Son los derechos inalienables de todas las personas, en todo La adopción 
de la Declaración Universal no puso fin a los abusos contra los derechos humanos. 
Pero, desde entonces, innumerables personas han logrado una mayor libertad. Se 
han prevenido infracciones; se han conseguido independencia y autonomía. 

Jefferson Santos Amorim definen “se ha podido garantizar a muchas per-
sonas, aunque no a todas, la libertad ante la tortura, el encarcelamiento injustifi-
cado, la ejecución sumaria, la desaparición forzada, la persecución y la discrimi-
nación injusta”, así como el acceso equitativo a la educación, lãs oportunidades 
económicas, unos recursos adecuados y la atención sanitaria.

2. Desenvolvimento

2.1 Proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos

Ana Luzia Amaro dos Santos definen “como ideal común por el 
que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 
individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 
promuevan, mediante la enseñanza y la educación”, el respeto a estos 
derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter 
nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 
efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los 
de los territorios colocados bajo su jurisdicción.  

Artículo 1 - Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad 
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2 - Toda persona tiene todos los derechos y libertades procla-
mados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará 
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distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del 
país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 
un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no 
autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3 - Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona. 

Artículo 4 - Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la escla-
vitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

Artículo 5 - Nadie será sometido a torturas ni a penas os tratos crueles, 
inhumanos os degradantes. 

Artículo 6 - Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconoci-
miento de su personalidad jurídica. 

Artículo 7 - Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a 
igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discri-
minación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. 

Artículo 8 - Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los 
tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 9 - Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10 - Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igual-

dad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e im-
parcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen 
de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11 - 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se pre-
suma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 
juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su 
defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de co-
meterse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se 
impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. 

Artículo 12 - Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida priva-
da, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a 
su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias os ataques.

Artículo 13 - 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a ele-
gir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a 
salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14 - 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a 
buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser 
invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o 
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por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 
Artículo 15 - 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. A nadie se 

privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Artículo 16 - 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tie-

nen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, 
a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. 
Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá con-
traerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Artículo 17 - 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y 
colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18 - Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión 
o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, indi-
vidual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 
práctica, el culto y la observancia. 

Artículo 19 - Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 
el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limi-
tación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

Artículo 20 - 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 
asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21 - 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno 
de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 
funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autori-
dad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas 
que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por 
voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

Artículo 22 - Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho 
a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 
internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 
la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23 - 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de 
su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 
contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, 
a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una 
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remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una 
existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso nece-
sario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene 
derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24 - Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiem-
po libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 
periódicas pagadas. 

Artículo 25 - 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la ali-
mentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales ne-
cesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia 
por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia 
tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de ma-
trimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26 - 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educa-
ción debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será 
igual para todos, en función de los méritos respectivos. 2. La educación tendrá 
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 
del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 
la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos os religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán dere-
cho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27 - 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en 
la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 
científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho 
a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por 
razón de las producciones científicas, literarias os artísticas de que sea autora. 

Artículo 28 - Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden 
social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración se hagan plenamente efectivos. 

Artículo 29 - 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, 
puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona 
estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin 
de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 
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demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no 
podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios 
de las Naciones Unidas.

Artículo 30 - Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido 
de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para 
emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de 
cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.

2.2 La educación es un derecho humano

Adam Smyth Liborio Corrêa definen” la educación es un derecho hu-
mano intrínseco y un médio indispensable de realizar otros derechos humanos 
y debe orientarse al desarrollo del sentido de la dignidad” de la personalidad 
humana, capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 
sociedad libre y favorecer la comprensión entre todos los grupos étnicos, y entre 
las naciones y los grupos raciales y religiosos. 

La educación en todas sus formas y en todos los niveles debe tener cuatro 
características interrelacionadas:

 a) disponibilidad de instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente, 
b) accesibilidad, pues esas instituciones y programas deben ser accesibles a todos, sin 
discriminación; 
c) aceptabilidad, pues la forma y el fondo de la educación deben ser pertinentes, adecuados 
culturalmente y de buena calidad para los Estudiantes y, cuando proceda, los padres; y 

d) adaptabilidad a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y 
responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados.

Autores fuente (2023)

2.3 Obstáculos que debe afrontar la DUDH en relación con el multiculturalismo

Es importante tener presente que, desde que surgió la idea de crear la 
DUDH, hubo varias inquietudes respecto a las cuestiones de la “universalidad” 
y la aplicación de los Derechos Humanos, estipuladas en la misma. En ese orden 
de ideas, es imperativo dar cuenta de uma definición de la noción ‘universal’ con 
el fin de estudiar la aplicación de ciertos derechos de carácter universal a una 
gran variedad de culturas y las eventuales pugnas entre ellas.

Así las cosas, la noción de la universalidad ha sido interpretada como una 
aceptación de orden global, razón por la cual se ha manifestado que a partir de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos puede difundirse la universa-
lidad y su aceptación ha tenido lugar a nível internacional. Esto se debe a que 
la DUDH fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas por la 
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mayoría de Estados y una gran parte de ellos la ha incorporado a su bloque nor-
mativo interno. Cabe agregar que la idea de la universalidad ha sido confundida 
también con el significado de derecho humano, debido a que se ha estipulado 
que este es de naturaleza universal.

2.4 El valor jurídico de la DUDH

En virtud de las desgarradoras consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, 
los Estados impulsaron la forma de proteger los derechos fundamentales inherentes 
a todo ser humano a través del establecimiento de unas garantías mínimas. Dicha 
iniciativa dio paso al acogimiento de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948, la cual fue fomentada por la Asamblea General de Naciones 
Unidas y en donde 48 países votaron a favor y ninguno em contra. El acuerdo al 
cual llegaron los Estados participantes referente a la DUDH puede plasmarse en 
la afirmación del presidente de la Asamblea General en 1948, Herbert Vere Evatt, 
quien manifestó que fue “la primera ocasión donde una comunidad organizada de 
naciones hace uma declaración en derechos humanos y libertades fundamentales y 
tiene la autoridad y la opinión de toda las Naciones Unidas y de millones de perso-
nas, hombres, mujeres y niños alrededor Del mundo”. De esa forma, tal declaración 
se constituye como la Carta Magna de los Derechos Humanos. 

A pesar del carácter histórico de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, la disputa que gira en torno a su obligatoriedad ha sido compleja, 
dado que existen diversas posturas al respecto. Por un lado, hay quienes defien-
den que la DUDH tiene un poder secundario, puesto que, aunque ha sido la 
fuente de inspiración de otras herramientas vinculantes de naturaleza interna-
cional y su articulado ha sido incluido en el bloque normativo de los países, en sí 
misma no se constituye como alguno de dichos instrumentos. Por otro lado, hay 
otros que aseguran que la declaración, en virtud de surgir como una resolución 
de la Asamblea General de Naciones Unidas, no es vinculante.

Dichos razonamientos manifiestan una postura errónea frente a las fuen-
tes del Derecho Internacional, debido a que, al sostener que las resoluciones 
emitidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas no son de índole 
obligatoria por el hecho de formar parte del soft law, se está desconociendo la 
evolución que ha tenido el Derecho Internacional y su cambio de paradigma: 
este pasa de entenderse como un derecho que regula la conducta entre Estados 
a un derecho que observa a todo individuo como sujeto de protección directa. 
En ese orden de ideas, tal es un punto de vista que surge a partir de un entendi-
miento insuficiente del Derecho Internacional y que, además, no concuerda con 
la forma en la que se desenvuelve el mismo actualmente.
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2.5 Es un imperativo retomar con ahínco los principios de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos

Si bien se han logrado avances para que los derechos humanos sean reco-
nocidos y promovidos en todo el mundo, en la actualidad, en un escenario de 
pospandemia de COVID-19, conflictos bélicos, cambio climático y proliferación 
de grupos anti derechos que han marcado más aun las desigualdades estructu-
rales y la violencia en el mundo y la región, es un imperativo retomar con ahín-
co los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, para que 
nadie quede atrás. 

Los derechos humanos, la democracia y la paz se encuentran entre los pila-
res fundantes del proceso de integración regional del MERCOSUR. La creación 
de la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del MERCOSUR 
(RAADH) en 2004, la aprobación del Protocolo de Asunción sobre compromiso 
con la promoción y protección de los Derechos Humanos en el MERCOSUR 
en 2005 y la creación del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos 
del MERCOSUR (IPPDH) en 2009 como órgano técnico del bloque regional 
es la expresión de la voluntad política de los Estados de consolidar los derechos 
humanos como eje de la integración regional y de la ciudadanía regional. 

Los pueblos de la región del MERCOSUR comparten un pasado de lucha 
y resistencia contra las graves violaciones a los derechos humanos que se refleja 
en el presente en el compromiso con la promoción y defensa de los derechos 
humanos. 

En esta jornada de acción global, el Instituto de Políticas Públicas en 
Derechos Humanos del MERCOSUR (IPPDH) invita a los Estados, organi-
zaciones de la sociedad civil y actores privados y empresariales, a defender 
los derechos humanos y comprometerse con los principios de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. No hay integración regional sin derechos 
humanos, como señala el Director Ejecutivo del IPPDH, Remo Carlotto: 
«Los derechos humanos no son una opción política sino una obligación de los 
Estados». Desde el IPPDH, nos comprometemos a seguir contribuyendo en 
la construcción de sociedades basadas en la igualdad, la garantía y el acceso 
a los derechos humanos para todas las personas, acompañando a los Estados 
en la creación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, fortale-
ciendo el concepto de democracia, derechos humanos y paz, bajo una premisa 
fundamental de los procesos democráticos los países del MERCOSUR:

GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y 
LA NO REPETICIÓN, BAJO LA CONSIGNA DE NUNCA MÁS Y NI UN PASO 

ATRÁS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.
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3. Considerações finais 

Los derechos humanos son aspiraciones de la humanidad, basadas em cier-
tos valores, que buscan hacerla ser cada vez más humana; también son producto de 
la historia, mil veces repetida en mil lugares diferentes, de la lucha por mejorar la 
existencia, y normas mediante las cuales El poder político reconoce esos derechos. 

Los derechos humanos tienen una triple dimensión: una dimensión ética, 
que nos mueve a actuar en favor de nuestra dignidad; una dimensión política, pues 
el poder los reconoce para obligarse a respetarlos y promoverlos; y una dimensión 
jurídica, pues al constituirse en norma, son reclamables frente al Estado.  

Gabriel Nascimento de Carvalho definen “los derechos humanos no son 
concesiones de los Estados; son resultado de un ciclo en el que ante un hecho 
que violenta la dignidad una parte de la sociedad, portadora de una moral críti-
ca”, actúa frente al poder político para que reconozca ese hecho y cree normas e 
instituciones que aseguren el disfrute de esa parcela de dignidad. 

La dignidad de los seres humanos es integral, pero a fin de que se creen 
normas e instituciones que los respeten, los derechos humanos se han ido re-
conociendo poco a poco, conforme ha avanzado el proceso de autoconciencia 
de la humanidad. Por ello los derechos humanos y su respeto o violación son 
producto cultural, es decir, resultan Del esfuerzo que cada sociedad hace por su 
propia dignidad, en un momento determinado.

Una expresión muy elevada de la lucha por la dignidad es la Declaración 
Universal de Derechos Humanos - DUDH, proclamada el 10 de diciembre de 
1948, en París, Francia, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es un 
documento declarativo que recoge los derechos humanos que en ese momento 
histórico se consideraba básicos, luego del enorme sufrimiento humano que cau-
só la II Guerra Mundial. 

Juliana Balta Ferreira definen “antes de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, los derechos humanos se consideraba asunto nacional, es 
decir, su respeto quedaba en manos de cada país”; la Declaración abre la lla-
mada etapa de la internacionalización de los derechos humanos, en la cual los 
Estados ceden parte de su soberanía y se comprometen a respetar estos derechos 
que, desde entonces, forman parte del Derecho Internacional Público, el dere-
cho que rige las relaciones entre los Estados. 

Ya antes se había dado la etapa de la generalización, en la cual se reco-
noce que los derechos humanos son para todas las personas, pero se necesitaba 
crear un compromiso de todos los Estados para asegurar esa convicción y per-
mitir que un Estado o una organización internacional, como la Organización 
de las Naciones Unidas -ONU- o la Organización de Estados Americanos (en el 
caso de este continente), legítimamente pudiera revisar y, en su caso, condenar 
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la situación de los derechos humanos en outro Estado.  
Vinicius Guiraldelli Barbosa definen “al aprobar la Declaración, la 

Asamblea General de Naciones Unidas pidió a todos los Países Miembros que 
publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera distribuido, expues-
to, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza”. 
Sin embargo, no solo se debe difundir la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en el medio educativo sino en todos los sectores de la sociedad, sien-
do fundamental que todos los funcionarios de un Estado, quienes todos los días 
ejercen cierto grado de poder – sea grande o pequeño, conozcan y analicen la 
Declaración para construir una actitud de respeto hacia la dignidad humana.
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1. Introdução 

LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a Lei número 13.709, 
de 14 de agosto de 2018  entrou em vigor em setembro de 2020. Ela representa 
um marco histórico na regulamentação sobre o tratamento de dados pessoais no 
Brasil, tanto em meios físicos quanto em plataformas digitais, como para insti-
tuições públicas e privadas. A proteção de dados pessoais também consta no rol 
de direitos e garantias fundamentais (art. 5, LXXIX), a partir da promulgação 
da Emenda Constitucional n. 115/2022. 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Recomendação 73/2020 
e a Resolução 363/2021, que orientam os órgãos do Poder Judiciário a adota-
rem medidas para a adequação dos tribunais às disposições da legislação de 
proteção de dados pessoais.

2. Desenvolvimento

2.1 Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

A Lei nº 13.709/2018, foi editada para resguardar os direitos fundamen-
tais de todo indivíduo à liberdade e privacidade e ao livre desenvolvimento da 
personalidade. 

Adam Smyth Corrêa Liborio destaca que “a lei aborda o tratamento de da-
dos pessoais da pessoa física ou digitalmente de pessoa física ou jurídica, de direito 
público ou privado, o que inclui ampla gama de operações manuais ou digitais”. 

No âmbito da LGPD, os dados pessoais podem ser autuados   por dois pro-
cessadores, o controlador e o operador. Para além deles, existe um responsável 
que é uma pessoa designada pelo responsável para o tratamento de dados, que 
funciona como canal de comunicação entre esse responsável, administrador, ti-
tulares dos dados e a Autoridade de Proteção de Dados (ANPD).

O tratamento de dados diz respeito a qualquer atividade que utiliza um 
dado pessoal na execução da sua operação, como, por exemplo: 

COLETA PRODUÇÃO CLASSIFICAÇÃO UTILIZAÇÃO

ACESSO REPRODUÇÃO TRANSMISSÃO DISTRIBUIÇÃO

PROCESSAMEN-
TO

ARQUIVAMEN-
TO

ARMAZENA-
MENTO ELIMINAÇÃO

AVALIAÇÃO CONTROLE MODIFICAÇÃO COMUNICAÇÃO

TRANSFERÊN-
CIA DIFUSÃO EXTRAÇÃO VERIFICAÇÃO

INVESTIGAÇÃO COESÃO TRATAMENTO REGULAMENTA-
ÇÃO

Fonte: Autores (2023)
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Antes de iniciar qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, o agente 
deve se certificar que a finalidade da operação está registrada de forma clara e 
explícita e os propósitos especificados e informados ao titular dos dados. 

Tiago Luiz Gonçalves desponta que “no caso do setor público, a princi-
pal finalidade do tratamento está relacionada à execução de políticas públicas, 
devidamente previstas em lei, regulamentadas ou respaldadas em contratos”, 
convênios ou instrumentos semelhantes. O compartilhamento dentro da admi-
nistração pública, no âmbito da execução de políticas públicas, é previsto na Lei 
e dispensa o consentimento específico. 

Entretanto, apesar do progresso em garantir o direito da proteção de da-
dos em legislação ordinária, ainda é necessário que esse direito seja assegurado 
como um direito fundamental independente, de forma a obter maior segurança 
jurídica. Desse mesmo modo, aborda Gilmar Mendes (2017):

Pode-se ouvir, ainda, que os direitos fundamentais são absolutos, no sen-
tido de se situarem no patamar máximo de hierarquia jurídica e de não 
tolerarem restrição. Tal ideia tem premissa no pressuposto jusnaturalista 
de que o Estado existe para proteger direitos naturais (...), que de outro 
modo, estariam ameaçados. Se é assim, todo poder aparece limitado por 
esses direitos e nenhum objetivo estatal ou social teria como prevalecer 
sobre eles. Os direitos fundamentais gozam de prioridade absoluta sobre 
qualquer interesse coletivo. (MENDES, 2017, p. 133)

A PEC nº 17/2019, que inclui a proteção de dados no art. 5º da 
Constituição Federal, seria importante para garantir a eficácia desse direito que, 
apesar de novo, é essencial para garantir a dignidade da pessoa humana, tendo 
em vista que, de acordo com Fernandes (2019):

[…] a dignidade da pessoa humana […] irradia valores e vetores de in-
terpretação para todos os demais direitos fundamentais, exigindo que a 
figura humana receba sempre um tratamento moral condizente e iguali-
tário, sempre tratando cada pessoa como fim em si mesma, nunca como 
meio (coisa) para satisfação de outros interesses ou interesses de terceiros. 
(FERNANDES, 2019, p. 446)

Jefferson Santos de Amorim evidencia “o órgão que coleta deve informar com 
transparência qual dado será compartilhado e com quem”. Do outro lado, o órgão 
que solicita receber o compartilhamento precisa justificar esse acesso com base na 
execução de uma política pública específica e claramente determinada, descrevendo 
o motivo da solicitação de acesso e o uso que será feito com os dados. Informações 
protegidas por sigilo seguem protegidas e sujeitas a normativos e regras específicas. 
Essas e outras questões fundamentais devem ser observadas pelos órgãos e entida-
des da administração federal no sentido de assegurar a conformidade do tratamento 
de dados pessoais de acordo com as hipóteses legais e princípios da LGPD.
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Ana Luzia Amaro dos Santos explica que “a Lei estabelece uma estru-
tura legal de direitos dos titulares de dados pessoais”. Esses direitos devem ser 
garantidos durante toda a existência do tratamento dos dados pessoais realizado 
pelo órgão ou entidade. Para o exercício dos direitos dos titulares, a LGPD prevê 
um conjunto de ferramentas que aprofundam obrigações de transparência ativa 
e passiva, e criam meios processuais para mobilizar a Administração Pública.

2.2 Aspectos relevantes da LGPD

As normas introduzidas pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD) são reguladas expressamente pelos seguintes fundamentos:

I – o respeito à privacidade; 
II - a autodeterminação informativa; 
III – a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; 
IV – a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 
V – o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 
VI – a livre-iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e
VII – os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dig-
nidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. 

2.3 Estão excluídos da aplicação da lei alguns meios de tratamentos de dados

A LGPD é aplicável a qualquer operação de tratamento realizada por 
pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independen-
temente do meio, do país de sua sede ou do país no qual estejam localizados os 
dados, desde que a operação de tratamento de dados seja realizada no Brasil; 
a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta de bens ou serviços ou o 
manejo de dados de indivíduos localizados no país; ou, ainda, que os dados pes-
soais objeto do tratamento tenham sido coletados em território nacional.

Entretanto, estão excluídos da aplicação da lei alguns meios de tratamen-
tos de dados, a exemplo daqueles realizados para fins exclusivamente:

JORNALÍSTICOS ARTÍSTICOS ACADÊMICOS DEFESA NACIONAL

SEGURANÇA 
DO ESTADO

ATIVIDADES 
DE INVESTIGA-

ÇÃO

REPRESSÃO 
DE INFRAÇÕES 

PENAIS

INFORMAÇÕES 
RELACIONADAS 

EXCLUSIVAMENTE 
À SEGURANÇA PÚ-

BLICA.
Fonte: Autores (2023)
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 2.4 O direito à proteção de dados pessoais como direito fundamental

O Congresso Nacional promulgou recentemente a Emenda Constitucional 
115, que torna a proteção de dados pessoais um direito fundamental. Desse modo, o 
objeto principal da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) passa a fazer parte dos 
direitos e garantias fundamentais estabelecidos no artigo 5º da Constituição Federal.

A Constituição considera invioláveis a vida privada e a intimi dade (art. 5º, 
X), veja-se especificamente a interceptação de comunicações tele fônicas, telegrá-
ficas ou de dados (artigo 5º, XII), bem como instituiu a ação de habeas data (art. 
5º, LXXII), que basicamente estabelece uma modalidade de di reito de acesso e 
retificação dos dados pessoais. Na legislação infraconstitucional, destaque-se o 
Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, cujo artigo 43 esta belece uma 
série de direitos e garantias para o consumidor em relação às suas in formações 
pessoais presentes em “bancos de dados e cadastros”, implementando uma siste-
mática baseada nos Fair Information Principles à matéria de concessão de crédito e 
possibilitando que parte da doutrina verifique neste texto legal o mar co normativo 
dos princípios de proteção de dados pessoais no direito brasileiro.

2.5 Princípios da Proteção de Dados

2.5.1 Princípio da publicidade: 
(Ou da transparência), pelo qual a existência de um banco de dados, com 

dados pessoais, deve ser de conhecimento público, seja por meio da exigência 
de autorização prévia para funcionar, da noti ficação a uma autoridade sobre sua 
existência ou do envio de relatórios periódicos; 

2.5.2 Princípio da exatidão: 
Os dados armazenados devem ser fiéis à realidade, o que compreende a 

necessidade de que sua coleta e seu tratamento se jam feitos com cuidado e corre-
ção, e de que sejam realizadas atualizações periódicas conforme a necessidade; 

2.5.3 Princípio da finalidade: 
Pelo qual qualquer utilização dos dados pesso ais deve obedecer à finali-

dade comunicada ao interessado, antes da coleta de seus dados. Este princípio 
possui grande relevância prática. Com base nele, fundamenta-se a restrição da 
transferência de dados pessoais a ter ceiros, além do que se pode, a partir dele, 
estruturar-se um critério para valorar a razoabilidade da utilização de determi-
nados dados para certa finalidade (fora da qual haveria abusividade); 

2.5.4 Princípio do livre acesso: 
Pelo qual o indivíduo tem acesso ao banco de dados, no qual suas 
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informações estão armazenadas, podendo obter có pias desses registros, com a 
consequente possibilidade de controle desses dados. Após este acesso e de acor-
do com o princípio da exatidão, as infor mações incorretas poderão ser corrigi-
das e aquelas obsoletas ou imperti nentes poderão ser suprimidas, ou mesmo 
pode-se proceder a eventuais acréscimos; e

2.5.5 Princípio da segurança física e lógica: 
Pelo qual os dados devem ser pro tegidos contra os riscos de seu extravio, 

destruição, modificação, trans missão ou acesso não autorizado. 

2.6 Educação, sociedade e a cultura de proteção de dados pessoais

Marli Balta Ferreira destaca que “com o advento da pandemia da 
COVID-19 vivenciamos um modelo econômico totalmente digital, que se fun-
damenta no fluxo dedados pessoais”, o que demanda perceber que o conceito 
de privacidade deve ser reformulado para se adequar a esta economia de dados.

O caos econômico e o acesso livre às diversas plataformas de trabalho e edu-
cacionais, empresas de todos os ramos, incluindo os ramos da educação e educação 
profissional tecnológica (EPT), se utilizaram de dados pessoais para o incremento 
do desempenho de seus modelos de negócio: a extração, o tratamento e a elabora-
ção de perfis com a utilização de dados pessoais (profilling) que permite o direciona-
mento de experiências e respostas mais assertivas para o consumidor final. 

Vinicius Guiraldelli Barbosa retrata que “no contexto pós-pandemia, per-
cebe-se uma necessidade de orientação ética para o uso de big data, ou seja, esse 
fenômeno de coleta de dados pessoais em grande volume” de diversas fontes de 
informação que localiza e percebe padrões valoráveis e não identificáveis por se-
res humanos nesta massa de informação. Isso demanda atenção jurídica, dadas 
as suas consequências sociais – ainda não totalmente delimitadas. Essa orien-
tação orbita em torno do conceito de autodeterminação informativa, essencial 
para a compreensão da postura dos titulares de dados pessoais diante de outros 
atores deste ambiente.

2.7 EPT e a lei geral de proteção de dados pessoais (LGPD)

A educação profissional e tecnológica (EPT) é uma modalidade educa-
cional prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) com 
a finalidade precípua de preparar “para o exercício de profissões”, contribuindo 
para que o cidadão possa se inserir e atuar no mundo do trabalho e na vida em 
sociedade. O decreto que regulamenta a EPT especifica três níveis de educação 
profissional: o básico, o técnico e o tecnológico.



EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INCLUSÃO: 
VALOrIzAÇÃO DO ALUNO E TrAbALhO pEDAGóGICO

489

Cada vez mais, a educação na EPT oferece ao mercado e à sociedade, 
profissionais (professores/educadores) que buscam soluções personalizadas às 
demandas educacionais. Nossas redes sociais estão repletas de formações pro-
fissionais, com preenchimentos de dados diversos, que podem ou não contextu-
alizar a proteção dos dados dos indivíduos participantes dos cursos. 

A EPT é atualmente considerada catalisadora de formações amplas para 
novos negócios. Percebe-se que a educação digital, para a proteção de dados 
pessoais, não pode se restringir ao ambiente do ensino jurídico, devendo ser in-
corporada a ambientes negociais, assim como para os destinatários finais e/ou 
consumidores destes negócios.

Fonte: Arquivo pessoal de Adriana Alves de Lima (imagem autorizada para publicação neste artigo) 

2.8 A Lei LGPD na EPT e educação do Ensino Infantil ao Universitário 

Nas escolas, cursos técnicos e universidades, a LGPD é uma forma legal de 
proteger os dados pessoais dos indivíduos que pertencem à comunidade educacional.

Os gestores, de todos os níveis educacionais, devem ficar atentos na forma 
como esses dados serão usados nas políticas de privacidade e termos de uso de 
suas plataformas internas e de redes sociais.

Aliás, com o advento de recursos tecnológicos na educação, principal-
mente durante a pandemia com as aulas remotas, podem surgir muitas dúvidas 
sobre como armazenar legalmente as informações dos alunos. Neste contexto, 
a LGPD surgiu com o intuito de proteger os direitos de privacidade dos dados 
pessoais de todos os cidadãos brasileiros, ou seja, cria-se uma segurança jurídica 
válida para todo o país.

A fiscal centralizadora é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
Pessoais (ANPD), que também é responsável por orientar e regular a aplicação da 
lei. Contudo, apenas a ANPD não é o suficiente, por isso a LGPD estipula que os 
próprios agentes de tratamento de dados também desempenhem essa função de 
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fiscalizar o cumprimento da lei. Ademais, um elemento essencial dessa legislação 
é o consentimento do cidadão para que seus dados possam ser utilizados, porém 
há algumas exceções que não necessitam desse ato de consentir, como:

Fonte: Autores (2023)

Em vista disso, a gestão educacional responsável pela administração de 
dados pessoais de seus alunos (em todos os níveis educacionais) deve ficar atenta 
aos riscos e falhas, principalmente se houver vazamento de dados. Lembrando 
ao contexto educacional, que dados pessoais podem ser entendidos como qual-
quer informação que possa identificar ou permita identificar uma pessoa natu-
ral, chamada titular dos dados. Já os dados pessoais sensíveis são informações 
sobre origem racial ou étnica, filiação a sindicato ou organização de caráter 
religioso, dado referente à saúde ou à vida sexual. Enfim, estes precisam ser cole-
tados com uma finalidade, pois podem ser usados para discriminar o indivíduo.

2.8.1 O uso de dados dos alunos na educação LGPD 
O uso de dados na educação é frequente desde matrículas, avaliação do 

estudante e nas avaliações de desempenho dos professores.
Inclusive, com a adoção da tecnologia, as escolas e universidades começaram 

a usar softwares que necessitam do uso de dados e, consequentemente, resulta no 
aumento de geração de dados que podem ser extraídos para criar diversas análises.

2.8.2 LGPD e o consentimento de menor (ECA) e de maior idade (CF/88)
Os alunos da educação básica, majoritariamente, são menores de idade e 

a LGPD estabelece que o consentimento de dados do menor deve ser dos pais 
ou responsável.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê a proteção dos 
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dados dos menores, principalmente em relação ao uso de imagens de crianças 
(até 12 anos) e adolescentes (12 a 18 anos). Contudo, de que forma esses dados 
podem ser usados de maneira errada e a lei proíbe:

EXPOSIÇÕES 
INDEVIDAS DAS 
IMAGENS DOS 

MENORES

MENSAGENS 
ENGANOSAS

PUBLICIDADE 
EXCESSIVA

DIVULGAÇÃO SO-
BRE EVENTOS DA 
EDUCAÇÃO COM 
IMAGENS NAS RE-

DES SOCIAIS

Fonte: Autores (2023)

Exemplos de dados pessoais dos estudantes encontrados no Manual de 
Proteção de Dados Pessoais para gestores educacionais:

IDENTIDADE E-MAIL IMAGENS TELEFONE ENDEREÇO

INFORMA-
ÇÕES MEDI-

CAS

HISTÓRI-
CO ESCO-

LAR

CARTEIRA 
ESTUDANTIL

REGISTRO 
DE ALU-

NO/A (RA)

NÚMERO DE 
IDENTIFICA-
ÇÃO SOCIAL 

(NIS)

Fonte: Autores (2023)

Além disso, esses dados só podem ser compartilhados com empresas par-
ceiras das escolas ou universidades com uma finalidade legítima e deve ser avi-
sada ao titular dos dados. Contudo, para essa partilha com órgãos públicos, com 
o intuito de coletar dados para implementação de políticas públicas, não é obri-
gatório, pois se encaixa na regra das exceções que não necessita da autorização.

A LGPD não é apenas uma lei válida na internet, mas também abarca o 
tratamento de dados colhidos dentro ou fora da rede.

3. Considerações finais 

EPT e a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), evidenciam o 
direito à proteção de dados pessoais como direito fundamental, neste sentido, o 
artigo 5º da Constituição Federal que trata dos direitos fundamentais, salienta que 
são garantias com o objetivo de promover a dignidade humana e de proteger os 
cidadãos. O direito à privacidade e à proteção de dados pessoais é essencial à vida 
digna das pessoas, principalmente nesse contexto de total inserção na vida digital.

A inovação tecnológica, o mundo do trabalho e as perspectivas que envol-
vem a educação nascida do mundo virtual, gerou uma série de novos direitos e 
obrigações, que resultaram em leis digitais. 

No desenvolvimento da proteção legal de dados pessoais é importante 
considerar o direito à proteção de dados como um direito fundamental do in-
divíduo e sua constitucionalidade. Por outro lado, também é preciso distinguir 
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entre o direito fundamental à privacidade e o direito à proteção de dados, por-
que, embora esses dois direitos sejam inicialmente semelhantes, eles são muito 
diferentes. É necessária uma proteção especial aos dados pelo Estado brasileiro, 
tendo em vista que, juntamente com os demais direitos fundamentais positiva-
dos na Constituição, a proteção de dados possui relevância, já que, atualmente, 
no mundo moderno, as tecnologias são usadas constantemente pelos cidadãos, 
que não possuem consciência acerca do uso de seus dados pelas grandes empre-
sas detentoras de mídias sociais. 

Não se pode dizer que há um regime democrático quando falta a tutela do 
Estado para com um direito. A garantia de um espaço tecnológico saudável para 
o cidadão brasileiro só se dá via proteção de dados como um direito fundamen-
tal, tendo em vista a imutabilidade deste. Além disso, um regime democrático é 
composto pela proteção dos direitos fundamentais. No caso, o direito à proteção 
de dados não é devidamente protegido pelo Estado, fazendo com que haja uma 
incúria quanto à abrangência dos direitos fundamentais.
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1. Introdução 

O Direito Romano, que atravessou séculos até chegar aos tempos atuais 
como primeira fonte do Direito dentro do mundo ocidental, especialmente no 
que tange à matéria cível, é de indiscutível importância para que possamos me-
lhor compreender os institutos jurídicos atuais, muitos dos quais brotaram da 
época Pretoriana, com suas devidas adaptações e adequações às necessidades 
do mundo atual. O análogo das perspectivas contemporâneas, “Roman law and 
global constitutionalism”, ilumina os debates acadêmicos nos cursos de Direito 
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sobre o constitucionalismo global.
A história do processo civil romano cobriu três períodos, cada um conten-

do um sistema processual típico: 
1º - O processo das ações da lei (legis actiones);
2º - O processo formulário (per formulas); e
3º - O processo extraordinário (cognitio extraordinária).
Esta demarcação só é amigável porque, apesar das três fases separadas e 

distintas, existiam dois sistemas processuais separados no momento da altera-
ção até que o mais antigo expirasse, regendo determinada situação de direito já 
existente, para aos poucos começar a ganhar um caráter geral, regendo situações 
generalizadas, o que conseqüentemente gerou uma maior abrangência da norma 
jurídica. Ana Luzia Amaro Santos enfatiza que “estudar os institutos jurídicos 
atuais fazendo uma prévia análise do Direito Romano, proporciona aos acadê-
micos de Direito uma visão geral do mundo jurídico, ao mesmo passo em que 
o estudante passa a compreender”, e não apenas decorar, inúmeros conceitos 
derivados do latim, língua oficial da civilização romana.

2. Desenvolvimento

2.1 Processo civil romano (Jus actionum)

O processo civil romano era um conjunto de regras que um cidadão ro-
mano deveria seguir para exercer seus direitos. Para os romanos, a palavra Jus 
também continha o significado que os contemporâneos atribuíam ao direito sub-
jetivo, ou seja, a capacidade ou poder permitido e garantido pelo direito positivo. 

Letícia Esteves Siqueira da Silva retrata que “o direito subjetivo é protegi-
do por uma ação (actio), que em sentido restrito ainda lhe dão, nada mais é do 
que uma ação processual pela qual um indivíduo tenta proteger seus direitos e 
acionar a máquina jurídica do Estado”. Para fazer isso, ele realiza uma série de 
ações legais prescritas, um processo. 

Lei e ação eram conceitos intimamente relacionados no sistema jurídico 
romano. Os romanos consideravam e articulavam a lei de uma perspectiva pro-
cedimental e não substantiva. 

Gabriel Nascimento de Carvalho destaca que “o direito romano durante o 
período clássico era um sistema de ações e procedimentos, e não um sistema de 
direitos subjetivos”.

2.2 A evolução da magistratura romana 

Na realeza romana, tudo estava concentrado nas mãos do rei, o líder supremo 
e vitalício, o único guardião da potestas pública, reunindo por força de seu império, 
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além dos poderes militares e religiosos, domínios civis, legitimando-o a julgar em 
primeira e última instância. Esse fato explica porque a estrutura jurídica do mais 
antigo sistema processual romano – (legis actiones) - era por demais formalistas. A 
casta de sacerdotes, assessorava o rei, ditava o comportamento dos cidadãos. Nesta 
conjuntura havia um íntimo relacionamento entre direito (ius) e religião (fas).

Na República, a administração da justiça estava sobretudo nas mãos de 
dois cônsules que a exerciam alternadamente: um durante o mês e outro no 
mês seguinte. Mas a partir de 367 a.C., os cônsules se limitavam ao exercício da 
jurisdição misericordiosa, e a jurisdição contenciosa era exercida pelo pretor; e 
questões sobre venda de animais e escravos foram avaliadas (edis curuis).

No início, a jurisdição do pretor se estendia a todos os territórios subme-
tidos a Roma. Posteriormente, em certas circunstâncias, os magistrados locais 
(duumuiri iure dicundo) passaram a exercê-la e em determinadas regiões da 
Itália, o pretor delegava poderes aos (praefecti iure dicundo). 

Adam Smith Corrêa Liborio reporta que “o grande afluxo de estrangeiros 
em Roma levou à criação de um pretor peregrino, cujo papel era resolver dis-
putas entre estrangeiros ou entre eles e os romanos”. Quando surgiram as pro-
víncias (territórios conquistados fora da Itália), os governadores com jurisdição 
sobre elas desempenhavam as mesmas funções em Roma (edis curuis).

No principado, com a concessão da cidadania romana a todos os habitantes 
da Itália, no século I a.C., desapareceram os praefecti iure dicundo. Assim, quanto 
aos litígios de menor importância ocorridos na Itália, processavam-se eles diante dos 
magistrados municipais, com jurisdição civil em determinadas circunscrições, no 
tempo dos imperadores Marco Aurélio e Lúcio Vero, tiveram que mudar para Itália.

No principado, com relação as províncias, é preciso distinguir: as sena-
toriais, cuja jurisdição era exercida por um legado (legatus) que atuava como 
mandatário do governador (o procônsul), e por um questor que tinha a mesma 
função dos (edis curuis) em Roma; e as imperiais, cuja jurisdição era delegada 
pelo Imperador aos (legati iuridici), ou aos próprios governadores, que a exer-
ciam com a assistência dos assessores.

Dilani da Cruz MC Comb evidencia que “no dominato, com o proces-
so extraordinário, a justiça passa a ser competência dos juízes, funcionários do 
Estado”. Surge, nesse período, a hierarquização dos juízes, classificando-os em:

AINFERIORES: que julgavam, normalmente, em primeira instância e se denominavam 
(iudices ordinari).

PRAEFECTUS URBI: em Roma e Constantinopla, o praefectus urbi (que substituiu o 
pretor urbano, nessa funções, a partir do século II d.C.).
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OS LITÍGIOS: nas províncias, os litígios mais importantes se processavam diante do 
governador (praeses, rector), ou dos iudices pedanei, por ordem do governador; os litígios 
menos importantes (os de valor inferior, a princípio, a 50 solidi - moedas de ouro - e depois, 
a 300) se desenrolavam diante de funcionários municipais, os duumuiri iure dicundo, e nos 
fins do dominato, o defensor ciuitatis.

ASUPERIORES: em cujo cimo da escala hierárquica encontravam-se os Imperadores do 
Oriente e Ocidente; abaixo deles, os praefecti praetorio, que representavam os imperadores 
(razão porque suas decisões eram irrecorríveis para aqueles); e mais baixo, os uicarii, de 
cujas decisões podia-se recorrer ao imperador.

Fonte: Autores (2023)

Ainda no dominato, Constantino reconheceu que os bispos tinham juris-
dição quando um dos litigantes, durante o processo, pedisse a suspensão deste, 
a fim de que passasse a correr diante de um bispo, cuja sentença, nesse caso, 
teria força executória. Mas essa jurisdição foi revogada nos fins do século IV, ou 
durante o século V d.C..

Darcio Faria Bayerlein Júnior retrata que “Roma não conheceu o prin-
cípio da separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário”. Por isso, os 
magistrados judiciários romanos, além da função de distribuir justiça, desempe-
nhavam também atribuições administrativas, e muitas vezes, militares.

Todo magistrado judiciário estava investido do poder denominado iuris-
dictio (jurisdição) que, segundo o Digesto, se dividia em:

a) uoluntaria (graciosa) para realização de negócio jurídico, querido pelas 
partes, por meio de um processo fictício; e

b) contentiosa (contenciosa) para a solução de litígios através do emprego 
das seguintes palavras: do (termo usado pelo magistrado para ratificar a escolha 
pelas partes do juiz popular que irá julgar a lide); dico (palavra empregada pelo 
magistrado quando atribui a um dos litigantes a posse provisória da coisa litigio-
sa); e addico (vocábulo utilizado pelo magistrado para adjudicar ao autor a coisa 
litigiosa ou mesmo o próprio réu, quanto este não se defende convenientemente).

Em certos casos, o magistrado poderia denegare iurisdictionem, isto é, 
recusar aos litigantes o direito de iniciar um processo diante dele.

A iurisdictio contentiosa não se exercia livremente pelo magistrado. Ao 
contrário, ela era limitada pela competência que pode ser conceituada como a 
faculdade de exercer a jurisdição num caso determinado. Esta competência divi-
dia-se em dois tipos:

COMPETÊNCIA DOS MAGISTRADOS
Era determinada em função de vários fatores: 
território, natureza e valor das causas, 
condição das pessoas, grau hierárquico de 
jurisdição.

COMPETÊNCIA DO FORO
Lugar onde a ação deve ser intentada que, 
em regra, era determinada pelo domicílio 
do réu (actor sequitor forum rei = o autor 
segue o foro do réu),  com exceções.

Fonte: Autores (2023)
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2.3 O direito romano e o constitucionalismo global na visão do doutor em Direito 
Rafael Domingo Osle

Os dez bons exemplos do direito romano e o constitucionalismo global 
escritos pelo escritor e doutor em Direito, Rafael Domingo Osle, evidenciam 
que o direito romano fornece ao constitucionalismo global uma relevância com 
valor instrumental e valor social.

2.3.1 Um espírito cosmopolita (OSLE, 2019): 
A lei romana oferece ao constitucionalismo global um bom exemplo de 

apoiar o cosmopolitismo como um ideal político e uma atitude humana nobre. 
O espírito estoico, que animava quase todos os juristas romanos e muitos dos 
pensadores romanos durante a república e o império (Cícero, Sêneca, Marco 
Aurélio), tinha um caráter cosmopolita e constituía a principal influência na 
educação jurídica romana. 

Cícero aplicou ideias estoicas às relações internacionais, fazendo afirma-
ções relevantes sobre os deveres das comunidades e dos povos uns para com os 
outros, bem como cunhando a expressão ius gentium (lei das nações) no proces-
so. Segundo Cícero, a raça humana é naturalmente e harmonicamente unida 
de maneira semelhante à relação das partes do corpo entre si. É por isso que 
“a natureza não nos permite aumentar nossos meios, nossos recursos e nossa 
riqueza despojando os outros”. 

O constitucionalismo global é fundamentalmente cosmopolita. O que na 
Roma antiga era um ideal e uma aspiração compartilhada por filósofos. A lei 
romana oferece bons argumentos para a legitimação e a justificação dessas duas 
reivindicações. Também abre as portas para a chamada abordagem pós-nacio-
nalista, que insiste em reformular a ideia do Estado-nação em face da globaliza-
ção e da reterritorialização.

2.3.2 Constituição não escrita (OSLE, 2019): 
A linguagem do constitucionalismo em relação à comunidade global se 

beneficia da experiência do direito romano, que estabeleceu um modelo de co-
munidade sem uma constituição codificada. 

Roma nunca teve uma constituição escrita. Em vez de um único texto, 
a constituição de Roma era um conjunto vivo e ágil de normas legais e políti-
cas. Foi um longo, contínuo e complexo processo de constituição da República, 
criando e desenvolvendo instituições, poderes políticos, princípios e regras, prá-
ticas e funções, bem como relações institucionais mútuas. 

A constituição de Roma nunca foi reduzida a um documento, em grande 
parte não escrita e evoluindo ao longo do tempo. Ela foi baseada na tradição, 
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mas não em precedentes obsoletos. Políbio e Cícero entendiam a constituição 
republicana como uma constituição mista. Combinou elementos da aristocracia 
(o Senado) com a democracia (o povo) e a monarquia (os cônsules). Neste con-
texto é válido destacar que a comunidade global precisa ser organizada sob uma 
ordem legal global coerente que garanta a harmonia global, a estabilidade e o 
desenvolvimento e limite o uso do poder. Essa ordem legal exige, é claro, algum 
grau de constitucionalização, mas não uma constituição escrita abrangente.

2.3.3 Respeito pela tradição (OSLE, 2019): 
Os romanos possuíam uma especial veneração por tradição, precedente 

e autoridade. Eles estimavam os costumes ancestrais (mores maiorum), os mo-
dos de seus antepassados e suas ideias tradicionais, particularmente no campo 
do direito. Romanos preservaram um notável espírito de tradicionalismo. Eles 
estavam relutantes em abolir qualquer lei válida, porque consideravam seus an-
cestrais como parte do povo romano. Romanos tinham uma profunda aversão 
por mudanças desnecessárias e por uma grande desconfiança de novidades. Na 
verdade, transcende a si mesmo quando é aceito pelos outros como universal. 
Para meus propósitos, isso significa que o constitucionalismo global será univer-
salizado quando for universalmente aceito como um elemento inerente à comu-
nidade humana global e uma política adequada de direito global.

2.3.4 Paradigma do estado não soberano (OSLE, 2019): 
A lei romana pode ajudar o constitucionalismo global a transcender o 

paradigma estatal baseado na soberania. O estado-nação soberano é uma abs-
tração moderna bastante contrária ao espírito romano. A ideia de soberania, 
por outro lado, representa um absolutismo francês e uma adaptação exclusiva 
da majestade romana. A soberania apareceu pela primeira vez em Les six livres 
de la République (1576), de Jean Bodin. O papel dos constitucionalistas globais 
é livrar a ideia de soberania de seu lado negro, que envolve exclusões, limites, 
impunidade e falta de solidariedade. Se o direito romano é pré-soberano, o cons-
titucionalismo global deve ser definitivamente pós-soberano.

2.3.5 Uma ideia integrada de direito público (OSLE, 2019): 
O direito público evidencia a lei que dizia respeito ao estado da comuni-

dade romana (quod ad statum rei Romanae spectat). Em contraste, ele definiu o 
direito privado como a lei que rege as relações entre indivíduos privados (ad singu-
lorum utilitatem). Em geral, o direito público foi estabelecido para o interesse da 
comunidade política ou do povo. 

O direito público tratava da constituição, da administração e do fun-
cionamento da comunidade política romana. No pensamento Ciceroniano, o 
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interesse público (utilitas rei publicae) e a estabilidade (salus) eram os objetivos gê-
meos do direito público. O direito público moderno é o resultado da necessária 
secularização, racionalização e positivação. Neste contexto, um excessivo ema-
ranhado de soberania e direito público leva a uma fragmentação deste último. 
Em contraste, uma ideia normativa mais inclusiva de direito público relacionada 
com seu propósito (ou causa última) constitui uma fonte de integração global.

2.3.6 Recuperar a ideia de necessidade como fonte de lei vinculante (OSLE, 2019): 
Para os romanos, a necessidade (necessitas) era uma fonte de lei obrigatória. 

Necessitas era a deusa romana que personificava a força constrangedora do destino, 
o inevitável. Em nossos dias, um forte senso de contratualismo alimentou o desres-
peito pela divisão das fontes da lei no consentimento, no costume e na necessidade. 

O consentimento tornou-se primário, enquanto o costume e a necessida-
de são relegados à irrelevância. O constitucionalismo global provoca a questão 
premente da legitimidade da governança global, e o princípio da necessidade 
oferece uma boa resposta. É precisamente o princípio da necessidade que torna 
o direito internacional universal (lei global), protegendo alguns valores morais 
irrevogáveis (ius cogens) e expandindo seu escopo (erga omnes norms).

2.3.7 Uma abordagem não fundacional do poder constituinte (OSLE, 2019): 
A lei romana ajuda a esclarecer que o fundamental para o constitucio-

nalismo global é a comunidade política de cidadãos livres. A ideia do poder 
constituinte, no entanto, é moderna, pelo menos na forma em que surgiu com a 
criação do Estado-nação. 

O poder constituinte foi associado ao constitucionalismo por meio 
da interpretação calvinista do poder soberano e foi transformado durante o 
Iluminismo europeu, como resultado da racionalização secular. A comunidade 
global tornou-se agora uma condição necessária, mas não suficiente para qual-
quer poder constituinte de qualquer povo que seja um subconjunto da humani-
dade organizado como uma comunidade política completa. 

Nessa perspectiva, nenhum sistema jurídico em um mundo globalizado 
consistiria apenas em normas e regulamentos comandados por um único so-
berano. Se isto é assim, a ideia de poder constituinte deve ser estendida e não 
rigidamente restringida ao poder nacional. Isso não significa, no entanto, que 
um poder constituinte global deva ser reconhecido. 

2.3.8 Uma abordagem não positivista da lei (OSLE, 2019): 
A lei romana oferece uma abordagem pré-positivista da lei e impede que o 

constitucionalismo global assuma uma posição positivista implícita ou explícita. 
O termo lei positiva (ius positivum) não é uma criação romana, mas medieval. A 
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distinção entre lei positiva e lei natural foi proposta pela primeira vez por estudio-
sos franceses, como William of Conches, Hugh de Saint Victor e Peter Abelard, 
bem como canonistas franceses do século XII. Isso não significa que a lei romana 
não consista em lei positiva: a lei civil romana, a lei pretoriana e a lei romana das 
nações certamente podem ser categorizadas pelo termo não romano “lei positiva”. 
Nas palavras de um dos grandes positivistas, Hans Kelsen, “o positivismo se con-
fina a uma teoria do direito positivo e sua interpretação”. O constitucionalismo 
global nos permite ver o estado não apenas de dentro, mas também de fora. Isso 
explica por que a interdependência está no coração do constitucionalismo global. 

2.3.9 Centralidade de litígios e pluralidade de jurisdições (OSLE, 2019): 
A história dos procedimentos legais romanos é muito menos que a histó-

ria do próprio sistema legal. Os recursos legais e o litígio em geral influenciaram 
tanto a estrutura e a evolução do direito romano que o direito substantivo só 
pode ser entendido a partir dessa perspectiva processual. Os juristas romanos 
estavam mais preocupados com remédios legais específicos do que com direi-
tos abstratos. Por essa razão, a lei romana é por natureza uma lei de ações. O 
constitucionalismo global deve continuar expandindo um sistema de pluralismo 
jurisdicional que dificulta, restringe e impede a concentração excessiva de auto-
ridade judicial, sem ter medo de uma fragmentação razoável. O direito romano 
oferece ao constitucionalismo global um bom exemplo de pluralismo jurídico e 
jurisdicional. Fronteiras territoriais não podem resolver todos os conflitos legais.

2.3.10 Uma lei prática relacionada com a realidade (OSLE, 2019): 
Os juristas romanos cultivavam uma ciência legal sofisticada e prática, 

produzindo uma literatura substancial no campo do direito. Seu interesse por 
questões filosóficas era periférico. Eles não desenvolveram uma teoria geral 
de justiça, lei, estado ou administração política. Os juristas romanos estavam 
preocupados com a prática diária da lei, provavelmente porque a maioria deles 
eram homens públicos envolvidos na política e estavam interessados em ques-
tões legais (sem qualquer remuneração) apenas como parte de suas carreiras 
políticas. O desenvolvimento da ciência jurídica era uma questão de disputa 
sobre interpretações do direito e a ciência jurídica estava muito ligada a conflitos 
legais autênticos. O constitucionalismo global não deve ser apenas um produto 
intelectual e infértil. Deveria ser, ao contrário, um modo de pensar que ilumina 
todo o corpo do direito internacional na era da globalização.

2.4 Questões plurais sobre o Direito Romano

1) Por que são diferentes as expressões “estudar direito [penal, civil, 
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tributário, etc]” da expressão “estudar direito romano”? Quais são as comple-
xidades e desafios envolvidos no estudo do Direito Romano em termos geo-
gráficos, históricos e culturais? Podemos falar numa pluralidade de “Direitos 
Romanos”? (RV Novaes, 2020)

2) Que dificuldades no estudo do Direito Romano “positivo” podem ser 
compreendidas no artigo? Quais limitações temos em relação às fontes? São 
completas? Versam sobre todo o direito? 

3) O interesse no estudo do Direito Romano é o mesmo do estudo de um 
direito vigente? Por que estudamos um direito vigente? Por que estudamos um 
direito não vigente? (RV Novaes, 2020)

4) “Se é verdade que, conforme afirmou STERNBERG, não é possível em 
tese fazer Direito sem História, o que redundaria forçosamente em desordem e des-
truição, a certeza desta ponderação avulta em gravidade quando se trata de um tema 
como o presente, de específica natureza histórico-jurídica” (RV Novaes, 2020).

No trecho citado, o autor se utiliza de dois argumentos retóricos. O pri-
meiro, argumento de autoridade, é muito comumente usado no Direito. O que é 
um argumento de autoridade? Onde podemos encontrá-lo na passagem acima? 
O segundo, um pouco mais complexo, é a chamada tautologia. Explique o que é 
uma tautologia e, em seguida, responda: você concorda que existe tautologia na 
passagem acima? Explique.

5) “A segunda, a fase clássica do Direito Romano, que se bem poderia de-
nominar a fase áurea, como também a fase científica, cujo término se pode fixar 
em 239 d.C., data da morte de MODESTINO, o último dos grandes jurisperitos, 
discípulo de ULPIANO […]” (RV Novaes, 2020).

O autor se refere a uma das formas periodização do Direito Romano, 
chamada de História Interna. Ele menciona que a segunda fase da história in-
terna do Direito Romano que pode ser chamada de “científica” ou de “áurea”. 
Que críticas podemos fazer a estas qualificações? Em que sentido podemos dizer 
“ciência”, em Roma? Qual tipo de visão histórica pode ser deduzido a partir da 
expressão “fase áurea”?

6) A partir da leitura do artigo, porque se justifica o estudo do Direito 
Romano nos dias de hoje?

3. Considerações finais 

A lei romana constitui um excelente antídoto para o excesso de elementos 
estatistas, positivistas e soberanos na elaboração e no desenvolvimento do cons-
titucionalismo global. 

O grande veículo de penetração do Direito romano no eixo continental do 
Direito europeu denomina-se Corpus Iuris Civilis, que viria a influenciar de modo 
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indelével o desenvolvimento do Direito ocidental. No entanto, não se pode deixar 
de mencionar os vários estágios de desenvolvimento das fontes do direito romano 
como punição pela simplificação destrutiva de séculos de história, o que atesta o 
fortalecimento do direito escrito como a personificação da universalidade jurídica. 

A justiça legal desenvolvida em Roma é um produto do desenvolvimento 
de suas instituições políticas, que pode ser vista no desenvolvimento de suas 
fontes como uma impressão histórica indelével. Partindo de um rei ainda as-
sociado ao primitivismo tribal, onde os costumes dominam como fonte formal 
fortemente impregnada de conteúdo religioso, Roma consegue estabelecer a lei 
escrita como fonte da sua ordem, revelando assim, de forma inequívoca, a uni-
versalidade da vocação e lei como código de conduta.

Se a república grega, com sua democracia direta, lançou a Grécia em 
uma guerra mortal contra Siracusa, condenou Sócrates e sucumbiu ao impé-
rio macedônico, a República romana irá realizar em plenitude um projeto que, 
paradoxalmente, fora concebido na decadência helênica: a república platônica. 

O princípio da auctoritas, que se justifica em função da nobilitas, preside 
um período histórico de esplendor, durante o qual, o Direito romano com sua 
pluralidade de fontes, faz prevalecer a razão, que se manifesta de modo efetivo 
na lex. O perfil histórico da ampliação das fontes não pode ser tomado de forma 
abstrata, cheia de caminhos ocultos, mas de forma clara e fluente. Só a análise 
documental das fontes, que aqui esquadrinhamos demonstrar, permite extrair 
desses elementos históricos específicos as impressões de um desenvolvimento 
político que seria definitivo na história ocidental.

A recuperação dos elementos do romanismo, enleiados nas fontes, per-
mite-nos recuperar a jurística romana, de modo a possibilitar a compreensão 
dessa vocação universal do Direito, por intermédio de uma história coesa que 
reflete positivamente no Direito Romano e nas ações da lei que contextualizam o 
Constitucionalismo Global
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1. Introdução 

Os espaços de fronteira são cenários de estudos acadêmicos em diferen-
tes áreas do conhecimento e na Semana de iniciação científica da Faculdade 
Instituto Amazônico de Ensino Superior (IAMES) buscamos refletir sobre essa 
crescente percepção interdisciplinar entre a sociologia e as demais disciplinas do 
currículo do 2º semestre de 2022. 

A violência contra a mulher na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e 
Argentina: um estudo sobre as medidas judiciais e a atuação dos órgãos de pro-
teção às mulheres em situação de violência sexual, nos proporciona vislumbrar 
a complexa tarefa de apreensão das realidades sociais onde se cruzam as respec-
tivas cidades de Puerto Iguazú, Foz do Iguaçu e Ciudad del Este. 

No artigo, contextualizamos alguns dados sobre a incidência deste tipo 
de violência nestes territórios, bem como são apresentadas de forma breve as 
principais ferramentas legais e entidades de ação civil e social que realizam o 
acolhimento e apoio dessas mulheres. 

Infelizmente a violência sexual não conhece limites nacionais ou interna-
cionais e as reflexões apresentadas também convidam pesquisar iniciativas que 
busquem ampliar a proteção a essas mulheres, projetando elementos em formato 
de uma cartilha Institucional da Faculdade IAMES, destacando as perspectivas 

1 Artigo orientado por MsC Breno Rodrigo Messias Leite. Cientista Político e Professor de 
Política Internacional do Diplô Manaus - CACD e Dra. Jussara Pontes. Advogada e Coor-
denadora do curso de Direito do Instituto Amazônico de Ensino Superior – IAMES.

2 Acadêmica de Direito – IAMES.

3 Acadêmico de Direito – IAMES.

4 Acadêmico de Direito – IAMES.
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para a diminuição dos inúmeros tipos de violências nas regiões de fronteira.

2. Desenvolvimento

Os espaços de fronteira são cenários de estudos acadêmicos em diferentes 
áreas do conhecimento, refletirmos sobre essa crescente percepção interdiscipli-
nar entre a sociologia e as demais disciplinas do currículo. Os estudos frontei-
riços, as problemáticas e tensões sociais retratadas em publicações, no decorrer 
das leituras de revisões bibliográficas e documentais, pertinentes ao tema, evi-
denciaram que as soluções parecem ainda estar bastante cercadas por questões 
relativas à economia, política e as perspectivas legais que envolvem os três países. 

A violência sexual contra as mulheres e meninas afetam a todos nós e de-
pende do engajamento das pessoas, das instituições públicas e privadas para ser 
superado este contexto negativo que assola o mundo, neste sentido, a Faculdade 
IAMES, de forma eficaz promove no segundo semestre de 2022, a II Semana 
de Iniciação Científica (SIC), cujo tema é a: “Transversalidade da ciência para a 
construção de melhor convívio humano”, o evento vai de encontro aos objetivos e 
fundamentações teóricas deste artigo, tendo em vista que o enfoque é difundir 
o conhecimento e promover espaços para aprendizagem, reflexão e discussão 
sobre a violência contra a mulher no mundo. 

Os diferentes olhares aos contextos da violência sexual nas áreas de fron-
teiras refletem um universo de possibilidades para evidenciar e sanar tal vio-
lência, afinal, ignorar a violência sexual pode representar uma omissão sobre 
importantes marcadores que representam uma sociedade. 

Vale destacar que os tratados e acordos internacionais auxiliam sobrema-
neira na continuidade dos avanços sociais, visto que, em casos de governos auto-
ritários e conservadores há retrocessos em matérias de direitos humanos. O tema 
de violência sexual pode abarcar outra nuance de identificação e, neste contexto, 
abordamos especificamente a violência sexual contra as mulheres.  

Os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) começaram 
a serem implementados em 2016 no Brasil e Paraguai, e em 2017 na Argentina, 
onde suas metas têm previsão de alcance até 2030:

5.1 acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres 
e meninas em toda parte;
5.2 eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e me-
ninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e a exploração 
sexual e de outros tipos;
5.3 eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, 
forçados e de crianças e mutilações genitais femininas;
5.4 reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remu-
nerado por meio da disponibilização de serviços públicos, infra-estrutura 
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e políticas de proteção social, bem como a promoção da responsabilidade 
compartilhada dentro do lar e da família, conforme os contextos nacionais;
5.5 garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de 
oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão 
na vida política, econômica e pública;
5.6 assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos 
reprodutivos, como acordado em conformidade com o Programa de Ação 
da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento e com 
a Plataforma de Ação de Pequim e os documentos resultantes de suas 
conferências de revisão;
5.a empreender reformas para dar às mulheres direitos iguais aos recursos 
econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle sobre a terra e 
outras formas de propriedade, serviços financeiros, herança e os recursos 
naturais, de acordo com as leis nacionais;
5.b aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias 
de informação e comunicação, para promover o empoderamento das 
mulheres;
5.c adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a pro-
moção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres e 
meninas, em todos os níveis (ONU Agenda 2030, p 24).

A cultura ou o modus vivendi do Brasil, Paraguai e Argentina afetam di-
retamente no modo como um sujeito se comporta, reage ou se coloca em um 
universo social, inclusive, a religião pode ser um fator de maior repressão ou 
controle de desejos sexuais, dependendo do país onde o sujeito se encontra as 
ideologias e tradições que o identificam. 

A compreensão da violência sexual contra as mulheres na tríplice fron-
teira internacional entre Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguai) e 
Puerto Iguazú (Argentina) com base na violência sexual, evidencia identificar, 
através de pesquisas bibliográficas e entrevistas, contextos para descrever a rela-
ção entre o contexto histórico, cultural e a representação social na compreensão 
da violência contra as mulheres na tríplice fronteira com base na discriminação 
sexual, evidenciando se as mulheres  possuem um atendimento humanizado 
com diálogo coeso para estreitar os laços nas formas de recepção e escuta.

2.1 Brasil, Argentina e Paraguai e a educação sexual como direito humano

O tópico educação sexual está presente em diversos tratados internacio-
nais. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que em seu artigo 
26º informa que: “a instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvi-
mento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos 
humanos e pelas liberdades fundamentais” (ONU, 2022). 

O estudo da sexualidade é uma das áreas do âmbito escolar que visa o 
desenvolvimento da personalidade integral do ser humano. Brasil, Argentina e 
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Paraguai estão entre os países membros fundadores da Organização das Nações 
Unidas e signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Em contexto semelhante, o Pacto Internacional sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 aborda, no artigo 13, o tema educação, 
focando em assuntos como desenvolvimento da personalidade, dignidade, res-
peito e liberdades fundamentais.

O Brasil, Argentina e Paraguai integram os países que assinaram este pro-
tocolo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1988, lançou o 
Protocolo de San Salvador, para que as nações colaborassem para um continen-
te de instituições democráticas, com regime de liberdade pessoal e justiça social, 
fundamentado no respeito aos direitos humanos. 

A abordagem da educação sexual nos direitos humanos problematiza de 
forma explicita a tentativa de desconstruir representações negativas socialmente 
impostas aos “sujeitos e identidades excluídas por classe, raça, etnia, sexo, gêne-
ro, sexualidade, orientação sexual e regionalidade” (Almeida et al, 2014, p. 100).

A abordagem deve incluir questões de diversidade e gênero, como forma 
de promoção do respeito. 

2.2 Brasil a educação sexual para combater a violência sexual 

A Lei N.º 9.394/1996 estabelece as diretrizes e bases da educação brasileira 
e coloca o assunto inspirado em princípios de liberdade e de solidariedade humana.

O Plano Nacional de Educação 2014-2024 é um instrumento que orienta 
a execução das políticas públicas no setor, nos níveis infantil, básico e superior. 
Houve polêmica sobre a inclusão de uma diretriz que previa a superação das 
desigualdades educacionais. O Senado Federal alterou o dispositivo e retirou o 
trecho que dizia “igualdade racial, regional, de gênero e de orientação sexual” 
e substituiu por “cidadania e erradicação de todas as formas de discriminação”. 

A sociedade contemporânea é profundamente contraditória. Estimulam 
precocemente a prática sexual por meio de filmes pornográficos, propagan-
das insinuantes, prevalecendo a mentalidade do consumo. Ela não oferece 
a devida educação necessária para que o indivíduo possa aprender a se de-
fender do que é bom e do que é mau. A mentalidade preventiva ainda está 
muito longe de ser alcançada em nossa sociedade (LEVISKY, 1998, p.26).

A Base Nacional Comum Curricular estabeleceu princípios de aprendiza-
do na disciplina de Biologia para o Ensino Médio. Sobre sexualidade, diz: 

O jovem não pode prescindir do conhecimento conceitual em Biologia 
para estar bem-informado, se posicionar e tomar decisões acerca de uma 
série de questões do mundo contemporâneo, que envolvem temas diversos, 
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como: identidade étnico-racial e racismo; gênero, sexualidade, orientação 
sexual e homofobia; gravidez e aborto. (BNCC, 2016, p. 151) 

Em 2011, o Ministério da Educação lançou um guia para identificar sinais 
de abuso, violência e exploração sexual em crianças e adolescentes, para contri-
buir na formação de educadores para a prevenção. A própria publicação assume 
os desafios do país, tendo em vista o baixo investimento na formação e na imple-
mentação de atividades e dinâmicas que contemplem a educação sexual.

2.3 Argentina e a educação sexual para combater a violência sexual

A Lei n.º 26.150 de 2006 que criou o Programa Nacional de Educación Sexual 
Integral, estabelecendo o direito de educação sexual em todos os estabelecimen-
tos educativos públicos e privados, desde os níveis iniciais até a formação supe-
rior docente e técnica não universitária. 

O documento explica que a educação sexual integral contempla aspectos 
biológicos, psicológicos, sociais, afetivos e éticos, evitando contexto de violência 
sexual. Entre 2017 e 2019 foi realizado o Plan Nacional de Prevención y Reducción 
del Embarazo no Intencional en la Adolescencia. Os objetivos mostram a importância 
de prevenir e diminuir episódios de gravidez neste público.  O Plano Estratégico 
Nacional 2016-2021 buscou melhorar o desenvolvimento dos estudantes em todas 
as modalidades educativas. Isso inclui a implementação de ações para fortalecer 
temáticas transversais, como educação sexual integral.

2.4 Paraguai e a educação sexual para combater a violência sexual

A Lei Geral de Educação do Paraguai 1264, de 1998, estabelece os princí-
pios gerais que devem orientar a educação. No artigo 10, entre as diretrizes a 
serem seguidas está a efetiva igualdade entre os sexos e a rejeição de todo tipo 
de discriminação. O Código da criança e do adolescente (Código de la Niñez y 
la Adolescencia), de 2001, estabelece e regula direitos, garantias e deveres para 
crianças e adolescentes, de acordo com o que sugere a Constituição Nacional e 
os instrumentos internacionais ratificados.

Em 2016, o país lançou o Plano Nacional de Saúde do Adolescente (Plan 
Nacional de Salud Adolescente 2016-2021), que cita a importância de fortalecer os 
recursos humanos na área, como forma de colocar o Paraguai em melhor situa-
ção econômica no futuro. Entre as necessidades estão intervenções para promo-
ver informações sobre saúde sexual, educação reprodutiva e desenvolvimento de 
conteúdos de saúde integral à mulher adolescente com incorporação ao currícu-
lo escolar de uma educação integral. 
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2.5 Brasil – Leis que abrangem a violência sexual

A Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, efetiva mecanismos para coibir a 
violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da 
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados 
de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo 
Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. 

No enfoque não podemos deixar de evidenciar o abuso sexual da mulher 
e a capacidade de iniciar a vida sexual (que se dá aos 14 anos), pela legislação 
(Lei n° 12015/2009 – que altera o Código Penal – CP). Isso porque o estupro 
de vulnerável (art. 217-A, CP) criminaliza a conjunção carnal e atos libidinosos 
diversos dela, isto é, as mais variadas práticas de cunho sexual, com menores de 
14 anos, além das pessoas que não consigam exprimir plenamente sua vontade, 
como aqueles em situações que merecem mais cuidados, como os portadores 
de necessidades especiais (PNE), deficientes visuais, indivíduos em cadeiras de 
rodas e portadores de doenças mentais e/ou pessoas com deficiência (PCD).

A lei é bastante clara no Brasil, especialmente, em 2018, com a inclusão 
do parágrafo 5º art. 217-A a Lei nº 13.718/2018 que alterou tal dispositivo do 
Código Penal, que reforça e insiste no afastamento do consentimento do menor 
de 14 anos para a prática de ato sexual:

Art. 217-A, CP: Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 
menor de 14 (catorze) anos: 
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 
§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com 
alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não 
pode oferecer resistência. 
§ 2º (VETADO) 
§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave: 
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos. 
§ 4o Se da conduta resulta morte: 
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. 
§ 5º As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-
-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter 
mantido relações sexuais anteriormente ao crime (BRASIL, 2022, p.27). 

Ao que indica, o legislador entendeu por bem esgotar as possibilidades 
ou interpretações, uma vez que outro fator a ser mencionado relativamente ao 
consentimento de adolescentes no estupro de vulnerável, é a sua possível ligação 
com o estuprador. Em suma, torna-se evidente a importância da proteção sexual 
de crianças e adolescentes em ambas as legislações, tendo como elemento prin-
cipal a proteção dos menores de 14 anos.
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2.6 As garantias e direitos humanos fundamentais de meninas e mulheres.

A Lei Maria da Penha foi criada visando garantir os direitos humanos e as 
liberdades fundamentais de meninas e mulheres, a fim de resguardá-las de toda e 
qualquer forma de discriminação, negligência, violência sexual, violência física, 
exploração, opressão e crueldade, no âmbito doméstico e familiar. 

A violência sexual e o Feminicídio têm alicerce na Lei Maria da Penha, ten-
do sido modificada algumas vezes, como podemos ver a seguir, em 2019, foram 
adicionadas seis novas formas legislativas, a Lei nº 13.827/19 é a medida protetiva 
de urgência e afastamento do agressor (abusador sexual) do lar pelo delegado; 
a Lei nº 13.836/19 torna obrigatório informar que a vítima (violência sexual) é 
pessoa com deficiência; a Lei nº 13.871/19 torna a responsabilidade do agressor o 
ressarcimento dos serviços prestados pelo SUS no atendimento às vítimas de vio-
lência doméstica, familiar e aos dispositivos por elas utilizados (violência sexual); 
a Lei nº 13.882/19 garante a matrícula dos dependentes da mulher vítima de vio-
lência (violência sexual) em instituição de educação básica mais próxima de seu 
domicílio; a Lei nº 13.880/19 se refere à apreensão de arma de fogo sob posse de 
agressor em caso de violência doméstica (violência sexual); e a Lei nº 13.894/19 
que torna competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 
mulher, a ação de divórcio, separação, anulação de casamento ou dissolução de 
união estável, dando prioridade aos procedimentos judiciais.

Em 2020, foi introduzida a Lei nº 13.984/20 dando obrigatoriedade re-
ferente ao agressor, devendo frequentar centros de educação e reabilitação, e 
fazer acompanhamento psicossocial;  em 2021, a Lei nº 14.188/21 atribuiu a 
existência da violência psicológica como item para afastamento do lar; a Lei nº 
14.132/21 incluiu no CP artigo para tipificar os crimes de perseguição (stalking); 
a Lei nº 14.149/21 instituiu o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, com 
o intuito de prevenir feminicídios e (violência sexual); a Lei nº 14.164/21 alterou 
a lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional para incluir conteúdo sobre a 
prevenção à violência (violência sexual) contra a mulher nos currículos de edu-
cação básica, além de instituir a Semana Escolar de Combate à Violência contra 
a Mulher no mês de março.

É importante destacar que muitas violências sexuais geram agressões ter-
ríveis e rumam para o Feminicídio, neste sentido, a legislação alterou o Código 
Penal, com a instauração da Lei nº 13.104/2015, estabelecendo o crime de 
Feminicídio como homicídio qualificado, com pena de 12 a 30 anos de reclusão. 
E aumento de pena de 1/3 até a metade, se o crime for praticado durante a gesta-
ção ou três meses após o parto; contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos 
ou com deficiência; e se for à presença do descendente ou ascendente da vítima. 

A origem dessa violência está diretamente ligada à cultura patriarcal e 
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misógina que se mantém na sociedade, embora formalmente possuam igualda-
des aos homens, nota-se que no dia a dia, a condição de gênero feminino traz 
consequências negativas, revelando que essa cultura mascarada apresenta altos 
índices de violência contra a mulher.

3. Considerações finais 

Estudar a compreensão da violência sexual contra as mulheres na trípli-
ce fronteira internacional entre Brasil, Paraguai e Argentina para o reconheci-
mento e articulação entre as instâncias de apoio existentes, são fundamentais 
e podem ser decisivos no combate à violência sexual nestas regiões. É valido 
definir que a violência sexual nestes países é caracterizada por: estupro; obrigar 
a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto; impedir o uso de métodos 
contraceptivos ou forçar a mulher a abortar e limitar ou anular o exercício dos 
direitos sexuais e reprodutivos da mulher.

É uma árdua tarefa analisar e explicar a representação social na compreen-
são da violência sexual contra as mulheres na tríplice fronteira internacional entre 
Foz do Iguaçu (Brasil), Ciudad del Este (Paraguai) e Puerto Iguazú (Argentina) 
com base em poucas literaturas disponíveis para elucidar os fatos. Diante deste 
contexto, partimos para redes sociais em busca de conhecer histórias de vidas para 
alinhar a fundamentação teórica do artigo, e assim, dar condições teóricas fun-
damentadas em leis a essas mulheres para que possam reconhecer as violências 
sexuais sofridas e reconstruir suas vidas de forma assistida e digna. 

Entre os anos de 2020 a 2022 mais de três mil e quinhentas mulheres, foram 
vítimas de abusos e exploração sexual na tríplice fronteira – Brasil, Argentina e 
Paraguai. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), essas 
mulheres são exploradas nas ruas, em bordéis, boates e saunas. Os clientes, ge-
ralmente, são homens mais velhos e turistas. Nestas fronteiras a violência sexual 
pode ser dividida em duas categorias, abuso e a exploração sexual comercial.

O abuso representa uma relação de poder entre o adulto e a criança, que 
pode resultar em carícias e assédio. A exploração sexual pode ser divida em qua-
tro modalidades: prostituição, pornografia, turismo sexual e tráfico. 

A pornografia é crime, com punição prevista no Código Penal. A prosti-
tuição, quando se trata de mulheres adolescentes não deve ser entendida como 
outro trabalho, como costuma alegar os infratores que promovem a violência 
sexual, pois a pessoa que a exerce ainda está em formação, diferentemente dos 
adultos. Neste caso a criança ou adolescente é coagida por um adulto, que está 
cometendo um crime. 

Estudos indicam que a maioria dos jovens no mercado sexual, que sofrem 
violência, possui entre 12 e 18 anos. Grande parte é afrodescendente e sai de sua 
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casa para outras regiões do país ou para o exterior. Geralmente, essas mulheres-
-meninas já sofreram algum tipo de violência dentro da própria família ou nas 
ruas, que pode ser abuso sexual, estupro, sedução, negligência, abandono, maus 
tratos ou violência física e psicológica. O agressor, normalmente, é um homem 
conhecido ou da família.

Outro grave problema caracterizado pela exploração sexual é o tráfi-
co para fins sexuais. Mais do que combater a exploração sexual, é importan-
te enfrentá-la. É uma longa jornada que, mediante pequenas ações como a do 
IAMES, estudos, aproximações e debates, desfazem as fronteiras do obscuro 
que envolve a exploração sexual.
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A GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA NO BRASIL: 
UMA QUESTÃO DE GÊNERO, EDUCAÇÃO E 

POLÍTICAS PÚBLICAS

Josiane Lopes de Oliveira1

Lana Cláudia Macêdo da Silva2

Josinete Pereira Lima3

Thabata de Farias Silva4

Introdução

Essa pesquisa teve por objetivo analisar a partir das referências bibliográ-
ficas os efeitos sociais da gravidez na adolescência, analisando sobre como esse 
momento interfere na formação escolar de meninas grávidas e em suas perspec-
tivas no mercado de trabalho, bem como, na formação intelectual, na convivên-
cia familiar e social. 

A gravidez na adolescência, nesse estudo, está relacionada aos conceitos 
de educação e políticas públicas, pois buscou-se compreender como esses con-
ceitos se relacionam ao contexto da realidade social brasileira dessas jovens. 
A gravidez na adolescência tende a afetar as relações das jovens com a escola. 
Os principais fatores que podemos destacar a partir dessa situação é a evasão 
escolar, pois os problemas e dificuldades relativos à gravidez acabam afetando o 
período de dedicação aos estudos. 

Outra questão é o abalo psicológico e a falta de motivação, o que faz com 
que no pós-parto muitas jovens abandonem a formação escolar, passando a se 
dedicar apenas aos filhos, maridos e outras situações familiares que a responsa-
bilidade de ser mãe, na sociedade patriarcal, exige. 

A dimensão econômica também afeta sobremaneira as meninas de classes 

1 Licenciada Plena em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Pará (UEPA). 
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4 Mestra em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Doutoranda em 
Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Pará (UFPA), Professora Substi-
tuta da Universidade do Estado do Pará (UEPA). E-mail: thabata.silva@uepa.br.
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sociais mais pobres antes, durante e no pós-gravidez. No momento da criação e 
da educação dos filhos, as mães, além dos cuidados que o Ser Mãe exige, passam 
a necessitar trabalhar para ajudar nos gastos com os filhos, e isso, consequente-
mente, tornar-se um elemento dificultador a continuidade dos estudos. 

A gravidez na adolescência: uma realidade velada

Muitas adolescentes também passam a se dedicar aos trabalhos domésticos, 
além dos filhos. Essas situações afetam principalmente as mães das classes sociais 
mais baixas, que muitas vezes não têm como pagar alguém para cuidar de seus 
filhos e da casa e contam apenas com familiares e amigos ou não possuem outra 
opção a não ser abandonar a escola pela ausência de uma rede de apoio efetiva. 

É importante ressaltar que as creches nos municípios brasileiros ainda 
possuem um número insuficiente para atender as demandas necessárias. Cabe 
também enfatizar que esses casos também afetam, principalmente, as jovens 
mães solos, isto é, onde os homens não assumem a paternidade. Nesse caso, as 
mães sós ficam única e exclusivamente responsáveis pela prole. 

A ausência de estímulo por parte dos pais e de parentes e a falta de pers-
pectivas profissionais futuras também desestimulam às adolescentes a continua-
rem os estudos durante a gravidez e nos pós-parto. A autora Cinthya Rocha 
(2009) explica que:

Um estudo realizado no Hospital Universitário de Brasília (HUB), afir-
mando que do total de jovens gestantes que pararam de estudar, menos de 
40% retornaram à escola após o nascimento do bebê. Isso ocorre, de modo 
geral, porque essas gestantes não contam com serviços públicos, como cre-
ches, que poderiam cuidar dos seus filhos no horário das aulas. Além dis-
so, elas assumem a responsabilidade dos afazeres domésticos. Outro fator, 
que atinge também as garotas, é trocar a escola pelo trabalho para poder 
sustentar a criança (ROCHA, Cinthya. 2009. p.29). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394, 20 de 
dezembro de 1996), no “Título II. Art. 1ª” considera: 

A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 
familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e 
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
manifestações culturais.
§ 1º Esta Lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve, 
predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias.
§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 
prática social.

Apesar dos avanços da LDB no que concerne a universalização da edu-
cação no Brasil, permitindo a todos: crianças, adolescentes e adultos recorram 
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ao direito de acesso à educação formal e informal, nada se comunica sobre a 
gravidez nas adolescentes e de jovens grávidas. Por que está ausência? Uma das 
razões talvez seja os poucos estudos sobre esta temática na década de 1990, o 
que não dava margens para inserir esta questão na Lei. Outra explicação talvez 
tenha sido a invisibilidade sobre está problemática, o que levou os redatores não 
as considerarem no texto original. 

Embora, por outro lado, tenha havido certos avanços com relação aos 
debates e informações sobre sexualidade para adolescentes no ambiente escolar, 
mesmo em meio aos “tabus” que a temática pressupõe. Falar de sexualidade 
exige “repensar preconceitos, quebrar velhos paradigmas e, sobretudo, superar 
hipocrisias presentes há muito tempo” (HEILBORN et al., 2008, p. 04). 

Os debates em torno da gravidez na adolescência, logicamente tocam no 
tema da sexualidade, principalmente na questão de usos de métodos contracep-
tivos para evitar a gravidez e as Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs). 
Porém, é necessário falar da gravidez após confirmação, das dificuldades e pre-
conceitos e, também, dos apoios que são disponíveis na área da saúde para aten-
der esse público. Pensar projetos de políticas públicas de inclusão e de fortaleci-
mento psicológico e familiar para conduzir esse período de incerteza e complexo 
para as adolescentes, de modo que possa não as levar a pensar em tomadas de 
medidas extremas como o aborto e o suicídio, por exemplo. 

 A Constituição Federal de 1988 ou representou um avanço no que se re-
fere aos direitos fundamentais de indivíduos e coletividades. No capítulo III “Da 
educação, e do Desporto”, na Seção I, da Educação, há considerações da parte 
de investimentos e possibilidade de acesso, mas também não inclui a discussão 
da gravidez na adolescência.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, Lei nº
 
8.069/1990), lei 

de grande avanço no que tange aos direitos das crianças e dos adolescentes, 
menciona que no Art. 8º, do capítulo I “Do direito à vida e a Saúde”, cita que 
é assegurado a toda mulher o direito e acesso aos programas e as políticas de 
saúde da mulher e de diretos reprodutivos além do “planejamento reprodutivo 
e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e 
ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito 
do Sistema Único de Saúde”. (ECA, 1991). O Eca garante direitos às mulheres 
em relação às questões gestacionais e aos direitos antes e pós-gestação, contudo, 
não se toca sobre a questão da relação da gravidez na adolescência e a escola. 

Nota-se que, o tema da gravidez na adolescência ainda precisa ser discuti-
do no âmbito jurídico. É necessário que sejam criadas medidas de apoio e auxí-
lio por parte do Estado, quanto a essa situação. Antes do apoio e auxílio, deve-
riam existir políticas de prevenção à gravidez na adolescência, daí a importância 
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de abordar a temática da sexualidade na escola, para que às/os jovens possam 
ter conhecimento de seu corpo e aprendam a utilizar anticoncepcionais. 

A respeito da gravidez na adolescência, como está influencia a educação 
das jovens? Maria Almeida (2008), “Gravidez na adolescência e escolaridade: um es-
tudo em três capitais brasileiras”, analisando estudos sobre a temática, interpretou 
que: a) a educação sexual seja iniciada antes da adolescência, de modo a evitar 
a gravidez e seu impacto no percurso escolar; b) muitas moças abandonam a 
escolas públicas e passam a trabalhar com os cuidados de mãe, muitas jovens 
se sentem contentes com as perspectivas de serem mães; c) adolescentes com 
baixos níveis de escolaridade tem maiores probabilidade de serem mães do que 
àquelas de maior escolaridade; d) para jovens de classe média, a gravidez parece 
não ser um fenômeno desestruturador, pois elas voltam à escola, o que significa 
que elas podem ter suporte familiar, emocional e financeiro durante o período e 
posteriormente ao nascimento do bebê. 

Atualmente a escola tem assumido diferentes funções na sociedade moder-
na, além de preparar os jovens para mercado de trabalhos e ajudar cientificamente 
os estudantes para o exercício de variadas profissões, é um lugar, também, de con-
flitos e de construção da criticidade dos chamados valores tradicionais patriarcais. 

A escola é um importante local de socialização e de transmissão de valo-
res e de normas sociais (ALMEIDA, 2008). Apesar das considerações da escola, 
no plano ideológico, como parte da construção de uma sociedade igualitária e 
democrática, está ainda pode ser pensada, também, como reprodutora de uma 
ordem social desigual e injusta, à medida que pessoas das classes sociais mais 
abastardas tendem a frequentar as melhores escolas e ter acesso aos melhores 
universidades e postos de trabalho. 

Em termos de levantamentos quantitativos, o Estado do Pará tem o maior 
número de grávidas com idade entre 10 a 19 anos. De acordo com os dados 
levantados, em 2016, pelo Departamento de Informática do Sistema Único de 
Saúde (DATASUS), que mostra cerca de 2.600 partos por mês dentro desta fai-
xa etária5. Em âmbito nacional, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em 2019, registrou 59 nascimentos a cada 1.000 mulheres de 
15 a 19 anos de idade6. 

A gravidez na Adolescência é uma questão de gênero?

Joan Scott (1995, p. 86) define gênero em duas partes e diversos subconjun-
tos, que “estão inter-relacionados, mas devem ser analiticamente diferenciados”. 

5 Informação retirada de: http://g1.globo.com/pa/para/noticia/2016/01. Acesso: 06 out. 2021. 

6 Informação retirada de: https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/
audio/2021-03. Acesso: Acesso: 06 out. 2021.
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Assim, as duas preposições são: “(1) o gênero é um elemento constitutivo de 
relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e (2) o gênero 
é uma forma primária de dar significado às relações de poder” (Idem, p. 86).

As desigualdades de gênero têm relação, também, com a questão do aces-
so e condições de estudos em período de gravidez na adolescência. Antes de 
fazer esta relação, é necessária uma breve discussão sobre o conceito de gênero, 
que pode ser pensado como:

O conceito de gênero se refere ao conjunto de fatores socioculturais atribuí-
dos aos corpos, que estabelecem – de maneira arbitrária – a ideia de masculi-
no e feminino. Relaciona-se diretamente aos comportamentos e significados 
que indicam o que é ser homem ou ser mulher, definidos por cada socieda-
de, em determinado momento histórico. (HEILBORN et al., 2008, p. 12). 

O conceito de gênero estuda as desigualdades social e culturalmente   – 
construída ao logo da história – entre homens e mulheres, e que determina as 
funções e os papeis sociais que devem ser fazer os sexos: parafraseando Simone 
de Beauvoir (1967, p. 07), “ninguém nasce mulher, torna-se mulher”.  Assim, 
historicamente, as civilizações impõem papéis diferenciados às mulheres, e colo-
cando-as na condição de “inferioridade” em relação aos dos homens. 

Às mulheres foi designado papéis de donas de casas, mulheres obedientes 
e responsáveis por cuidar dos filhos e do lar. Vale lembrar que, durante grande 
parte da história às mulheres foi proibido trabalhar fora de casa, no caso das 
mulheres de classe média e de elite. As mulheres negras e de classes baixas, 
na construção da sociedade brasileira, trabalhavam na agricultura e na casa do 
Senhor, no caso das escravas. 

Elas viviam sob a tutela de maridos, pais ou outra figura masculina. Os 
direitos civis que as mulheres conquistaram e que ainda lutam para conquistar 
são bastante recentes,7 foram conquistas de movimentos que começaram no sé-
culo XIX e continuaram no século XX. Elas lutam ainda, pois os dados indicam 
que ainda existem muitas desigualdades concernentes aos gêneros, como, por 
exemplo, as mulheres ainda recebem salários menores que os dos homens. A 
violência de gênero, o feminicídio, a violência simbólica, o assédio moral e a 
violência sexual, são dificuldades que as mulheres enfrentam no cotidiano da 
vida moderna. Um clássico sobre história e sociologia das mulheres é o “Calibã 
e a Bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva” de Silvia Federici, nesta 
obra ela explica que o espaço doméstico pensado como feminino é uma inven-
ção patriarcal que permite ao homem mais liberdade (rua), além de garantir que 
o mesmo possa trabalhar fora de casa.

7  O filme “As Sufragistas” mostra a luta das mulheres pelo direito ao voto e a participação 
política no século XIX. 2015. Drama/Filme histórico – 1h 46 m. 
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Joan Scott (1995, p. 72), discutindo o conceito de gênero, escreve que: 

Na sua utilização mais recente, o “gênero” parece ter feito sua aparição 
inicial entre as feministas americanas, que queriam enfatizar o caráter fun-
damentalmente social das distinções baseadas no sexo. A palavra indicava 
uma rejeição do determinismo biológico implícito no uso de termos como 
“sexo” ou “diferença sexual.

Os estudos de gêneros relacionam-se a busca por entender a história das 
relações desiguais entre homens e mulheres, as condições de privação, opressão 
e resistências destas ao longo do tempo. 

As questões relacionadas as desigualdades de gênero influenciam na con-
dição da mulher na sociedade atual, onde cabe a estas as responsabilidades em 
assumir as condições maternas, além dos afazeres domésticos, permanência de 
formas de organizações de sociedades tradicionais, patriarcais. O chavão popu-
lar “Quem pariu Mateus que o embale”? Utilizado no título desta monografia, 
leva-nos a refletir sobre as responsabilidades femininas com relação aos cuida-
dos com os filhos. A mulher é cobrada responsabilidade em alimentar e educar 
a criança, e muitas às vezes sozinhas, quando não conta com ajuda do pai da 
criança ou de pessoas próximas. 

No Brasil colonial as mulheres se casavam muito jovens, geralmente com 
homens mais velhos, às vezes muito mais velhos. Viviam para cuidar da casa e 
dos filhos, ficando a ser sustentada pelo marido a vida toda. A quantidade de 
filhos por mulher era bem maior em relação ao que é hoje (esse debate deve 
ser realizado sob a ótica capitalista também, pois o sistema não permite mais 
que as mulheres tenham muitos filhos na sociedade urbana, em contraposição a 
rural onde era preciso muitas mãos de obra para a agricultura). Parece loucura 
pensar em mulher parindo entre 10 a 18 filhos, por exemplo, mais isto era muito 
recorrente até as gerações de nossos avós, nascidos nas décadas de 1930 ou 1940. 

O século XX vivenciou o processo de entrada das mulheres de classe mé-
dia no mercado de trabalho e, isso, consequentemente, afetou as instituições 
sociais, baseado no patriarcado e nas hierárquicas sexuais do trabalho. Schettino 
& Baylão argumentam que a entrada das mulheres no mercado de trabalho rela-
ciona-se a necessidade de contribuição destas aos ganhos financeiros da família, 
“com o início da revolução industrial absorvendo de forma importante a mão-
-de-obra feminina pelas indústrias com o objetivo de baratear os salários e tam-
bém pela maior facilidade de disciplinar esse novo grupo de operárias, trazendo 
definitivamente, a mulher na produção”. (SCHETTINO & BAYLÃO, 2014, p. 
2). No século XXI a expansão das mulheres no mercado de trabalho qualificado 
continua em processo de expansão. 

Desde a década de 1990, no Brasil as mulheres têm níveis de instrução 
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superior aos dos homens, “há mais mulheres mestres (44.337 pessoas, repre-
sentando 53,2% do total) que homens com mestrado (38.984 pessoas, represen-
tando 46,8% do total” (QUEIROZ, GONÇALVEZ & KRUGER, 2017, p.04). 
Embora os autores citados constatem que no quesito de doutorado, o número de 
indivíduos do sexo masculino seja maior “(70.567 homens contra 63.853 mulhe-
res, ou, em porcentagem, 52,5% no gênero masculino contra 47,5% no gênero 
feminino)” (Idem, p. 05). Ainda são em menor número no que se refere à ocu-
pação de cargos considerados de maior importância. 

Outro fator a se destacar, é que as mulheres também ganham salários me-
nores que os pagos aos homens. Essas diferenciações por sexos, os estudiosos es-
pecialistas no assunto, atribuem o termo: desigualdade de gênero (SCOTT, 1995). 

Considerações finais

Os dados indicam a gravidez na adolescência como um fato social a ser 
investigado pela sociologia, que ampliará o foco de observação para além das di-
mensões psicológicas, pois averiguará também como as instituições sociais lidam 
com estas questões e quais as ações sociais são tomadas no que pese com relação 
às jovens grávidas, e, sobretudo, como elas enquanto indivíduos reagem a estas 
situações. Ao estudar esta temática o sociólogo poderá compreender uma série 
de situações relativas às mulheres nas sociedades de classes como, por exemplo, 
a violência verbal ou física que podem ser vítimas as jovens, preconceito moral, 
as indiferenças sociais e as relações de gênero dentro da sociedade patriarcal. 
Considera-se também a necessidade de se estudar outros fatores com o acolhimen-
to, aceitação familiar ou da igreja e o amparo moral que as moças podem vir a ter.  

Com todo o contexto o de desigualdade ainda presente na sociedade no 
que se refere as diferenças entre homens e mulheres, pensa-se que a gravidez na 
adolescência seja um componente que poderá dificultar a entrada das mulheres 
no mercado de trabalho. 
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SETEMBRO AMARELO – A IMPORTÂNCIA DE 
SABER QUE VOCÊ NÃO ESTÁ SOZINHO: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA, EM PREVENÇÃO 
AO SUICÍDIO NA DISCIPLINA DE ARTE, 

EM UNIDADES ESCOLARES

Maria Eugênia Cardoso Felisberto1

1 Introdução

De acordo com Who (2014), o suicídio é considerado um problema de 
saúde pública, tendo no Brasil uma das maiores incidências. Entre os anos de 
2011 a 2015, registrou-se 55.649 suicídios no país, representando cerca de 5,5 
casos a cada 100 mil habitantes, com variação crescente de 5,3 em 2011 e 5,7 em 
2015 (BRASIL, 2017).

Após os anos 2000 inúmeras estratégias foram adotadas pelo país com 
o intuito de prevenir o suicídio. Manuais direcionados a profissionais de saú-
de mental, atenção básica, mídia, educação e conselheiros foram lançados pelo 
Ministério da Saúde, seguindo inclusive os direcionamentos da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e da Organização Pan-americana da Saúde (OPAS). 
Estas produziram documentos importantes que auxiliam os países nas formu-
lações de políticas de prevenção do suicídio. Além disso, todos os Estados inte-
grantes da OMS presentes no Plano de Ação de Saúde Mental 2013-2020 pac-
tuaram uma redução de 10% nas taxas de suicídio até 2020. 

O relatório da OMS intitulado Prevenção do suicídio: um imperativo global 
incentiva que cada país desenvolva e reforce estratégias de prevenção de aborda-
gem multissetorial (WHO, 2014). Dessa forma, no primeiro semestre de 2019, foi 
sancionada a Lei nº 13.819/2019, instituindo a Política Nacional de Prevenção 
da Automutilação e do Suicídio no Brasil (PNPAS). Esta constitui um marco 
legal para possíveis regulamentações (decretos, portarias) que possam ser imple-
mentadas no território nacional, a fim de prevenir o suicídio (BRASIL, 2019).

Este artigo, portanto, trará um relato de experiência em prevenção ao sui-
cídio na disciplina de Arte em Unidades Escolares. As dificuldades pelas quais 

1 Especialista em Arte, Ludopedagogia e Práticas Interdisciplinares pela FACULDADE SÃO 
FIDÉLIS (2016). Possui graduação em Artes Visuais pelo Centro Universitário Leonardo da 
Vinci (2013). Professora de Arte há mais de 10 anos, encantando e se encantando pela vida.
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educandos e educadores passam com comportamentos suicidas são causadas 
por diversos fatores, onde manifestam algumas consequências no processo de 
ensino e a inserção de projetos que trabalhem de forma clara essa temática mi-
nimizará os impactos dessas dificuldades ao longo do percurso escolar do aluno, 
bem como durante toda a sua vida.

A importância desta pesquisa é mostrar que atualmente que o tema suicí-
dio remete a uma reflexão acerca do sentido da vida. Inúmeros questionamentos 
surgem com esta temática, e, o modo como é entendido e pensado irá definir os 
limites e possibilidades de intervenções. Ao partir do princípio de que o sujeito 
não quer se matar, mas sim, acabar com seu sofrimento, é possível realizar ações 
em favor da vida, ou seja, se este estiver imerso num projeto de morte, deve-se 
apostar em ações que potencializem a vida (CRUZ, 2014).

Desta maneira, a abordagem apresenta-se por meio de uma metodologia 
bibliográfica bem como estudo de caso através de um relato de experiência de 
projeto na disciplina de Arte, desenvolvido em unidades escolares.

Quanto a natureza da pesquisa, trata-se de uma pesquisa básica pois, obje-
tiva gerar conhecimentos novos e úteis para o avanço da ciência. Envolve verda-
des e interesses universais. Portanto, pesquisar significa, de forma bem simples, 
“procurar respostas para indagações propostas” (SILVA e MENEZES, 2001). 
Do ponto de vista de seus objetivos, conforme aponta Gil (2007), trata-se de 
uma pesquisa exploratória pois, objetiva a maior familiaridade com o problema, 
tornando-o explícito, ou à construção de hipóteses. 

À vista disso, este artigo possui a seguinte estrutura: uma análise do tema na 
introdução; seguida do referencial, trazendo o arcabouço teórico sobre a temática 
elencada e, por fim, as considerações finais sobre o tema, seguido das referências.

2 A importância do setembro amarelo 

O Setembro Amarelo é uma campanha que busca trazer o diálogo e pre-
venir o suicídio. 90% dos suicídios poderiam ser evitados com ajuda psicológica. 
A maioria deles é causado por doenças mentais não tratadas. Aproximadamente 
60% das pessoas que morrem por suicídio não buscam ajuda (BRASIL, 2019).

De acordo com o Ministério da Saúde (2019), as estatísticas se mostram 
cada vez mais mortais. Cerca de 17% dos brasileiros já pensou seriamente em 
suicídio enquanto 4,8% deles já elaboraram um plano para isso.

Abaixo, folder da campanha Setembro Amarelo. A ideia é utilizar o mês 
em questão para que sejam desenvolvidas inúmeras estratégias a fim de prevenir 
o suicídio. Saúde e Educação de maõs dadas a fim de conscientizar a população 
bem como perceber os sinais emitidos, principalmente pelo público mais jovem.
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 Imagem 01: Folder de campanha: Setembro Amarelo, mês da conscientização ao suicídio: 
Todos pela Vida.

Fonte: Google Imagens. Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/programas-projetos-e-
acoes/pro-vida/dicas-de-saude/pilulas-de-saude/setembro-amarelo-mes-da-prevencao-do-suicidio

O objetivo do mês de prevenção ao suicídio é conscientizar as pessoas des-
te problema tão grave, que ceifa tantas vidas todos os anos. O setembro amarelo 
tornou-se um mês para diálogos mais abertos, onde inúmeras pessoas podem e 
devem buscar ajuda. 

2.1 Centro de Valorização da Vida (CVV)

O centro de valorização da vida é reconhecido como Utilidade Pública 
Federal desde a década de 70. Consiste em uma organização sem fins lucrativos 
e filantrópica que busca dar apoio emocional e prevenção do suicídio para quem 
precisa (CVV, 2023).

Desde 2015, é possível entrar em contato com eles através do número 188, 
de maneira gratuita. O atendimento é anônimo e realizado por voluntários que 
guardam sigilo. Também é possível acessar o chat online, enviar um e-mail ou ir 
a um dos postos de atendimento físico. O Setembro Amarelo foi idealizado pelo 
CVV em 2015 e o mês escolhido é setembro pois é o mesmo mês do Dia Mundial 
para Prevenção do Suicídio, realizado no dia 10 de setembro (CVV, 2023).

Imagem 02: Folder de campanha Setembro Amarelo – CVV

Fonte: Google Imagens. Disponível em: https://www.cvv.org.br/blog/o-que-voce-quer-abracar/ 
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2.2 Plano de aula aplicado ao público ensino médio

O plano foi aplicado para o público do ensino médio do primeiro ao tercei-
ro ano, com a carga horária de 2 aulas semanais, exceto os 2º anos com apenas 
1 aula semanal (Grupos A e B) no mês de setembro de 2022, trazendo as seguin-
tes competências gerais da BNCC: 1- Conhecimento; 2- Pensamento científico, 
crítico e criativo; 3- Repertório cultural; 4- Comunicação; 5- Cultura digital; 6- 
Trabalho e projeto de vida; 7- Argumentação; 8- Autoconhecimento e autocuida-
do; 9- Empatia e cooperação e, 10- Responsabilidade e cidadania (BRASIL, 2017).

Na disciplina de arte, foram trabalhadas as seguintes competências especí-
ficas da Área: Os elementos e signos das linguagens artísticas e como expressam 
características de seu contexto político, social e cultural para desenvolver pro-
cessos de criação envolvendo temas que emergem do mundo contemporâneo, 
entendendo que a criação em arte gera conhecimento. Sugere-se o desenvolvi-
mento de processos individuais ou coletivos, que partam das vivências ou angús-
tias dos(as) estudantes, significando, assim, todo processo de ensinar e aprender.

Objetivou-se, no desenvolvimento deste componente eletivo: refletir sobre 
os aspectos éticos, políticos e estéticos da Arte e seu potencial transformador na 
contemporaneidade; investigar materialidades, elementos compositivos e signos das 
linguagens artísticas e como expressam características de seu contexto político, so-
cial e cultural; aprofundar conhecimentos sobre temas contemporâneos e articular a 
Arte com os demais componentes da área de Linguagens e com as demais áreas do 
conhecimento; desenvolver a capacidade expressiva, despertando a curiosidade ar-
tístico investigativa; refletir sobre as possibilidades de relação entre a Arte, o mundo 
contemporâneo e a transformação social; desenvolver práticas de criação visando 
ao equilíbrio entre a forma e o conteúdo do trabalho artístico; socializar produções 
artísticas autorais e compreender a função da arte e sua autoria como potenciais 
transformadores da realidade em sua relação com a mediação sociocultural.

Neste sentido, o componente desdobra-se em quatro unidades: Arte e 
Sociedade; Pesquisa; Processos de criação; Compartilhar Arte e conhecimento.

Foi proposto que os(as) estudantes, ao desenvolverem processos de 
criação da linguagem artística de seu interesse, aprofundassem seus conhe-
cimentos sobre os temas contemporâneos que lhes desafiam. Pretendeu-se 
não só o reconhecimento do papel político da Arte, mas o reconhecimento 
dos(as) estudantes como cidadãos e cidadãs, autores(as) de trabalhos artísti-
cos e da transformação da realidade em que vivem.

Ainda, compreender os múltiplos aspectos que envolvem a produção de 
sentidos nas práticas sociais da cultura corporal de movimento, reconhecendo-
-as e vivenciando-as como formas de expressão de valores e identidades, em uma 
perspectiva democrática e de respeito à diversidade.  
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Quanto as habilidades específicas, 
(EM13LGG602) Fruir e apreciar esteticamente diversas manifestações ar-

tísticas e culturais, das locais às mundiais, assim como delas participar, de modo 
a aguçar continuamente a sensibilidade, a imaginação e a criatividade. 

(EM13LGG603) Expressar-se e atuar em processos criativos que integrem 
diferentes linguagens artísticas e referencias estéticas e culturais, recorrendo a 
conhecimentos de naturezas diversas (artísticos, históricos, sociais e políticos) e 
experiencias individuais e coletivas.

(EM13LGG501) Selecionar e utilizar movimentos culturais de forma 
consciente e intencional para interagir socialmente em práticas da cultura corpo-
ral, de modo a estabelecer relações construtivas, éticas e de respeito às diferenças.

(EM13LGG502) Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e rela-
ções de poder subjacentes às práticas e discursos verbais e imagéticos na aprecia-
ção e produção das práticas da cultura corporal de movimento.

(EM13LGG503) Praticar, significar e valorizar a cultura corporal de mo-
vimento como forma de autoconhecimento, autocuidado e construção de laços 
sociais em seus projetos de vida.  

2.3 Relato de experiência: competências socioemocionais desenho – uma parceria 
na melhoria da aprendizagem em sala de aula

A pesquisa teve a intenção de mostrar a importância de trabalhar as com-
petências socioemocionais associado ao desenho e a roda de conversa, onde 
falamos e ouvimos, para auxiliar alunos com depressão e outras necessidades 
emocionais que têm sido a grande causa de automutilação e até suicídio dentro 
das nossas escolas atualmente. Principalmente fazendo-se necessário nesta fase 
em que estamos vivenciando (BRASIL, 2017).

O projeto baseou-se em trabalhar a arte de maneira a ajudar os alunos no 
âmbito socioemocional.  As oficinas de desenho, pintura, música e dança foram 
certamente a maneira mais rápida e fácil de identificar se um indivíduo estava 
triste, chateado, zangado ou alegre, festivo ou ainda melancólico. 

Muitos psicólogos trabalham a ludicidade nas terapias e arteterapia com 
essas modalidades. Teve-se também a presença de uma psicóloga via google meet 
a fim de palestrar sobre a importância da identificação precoce de sinais.

Já na oficina de desenho buscou-se o estilo muralista, ou seja, pinturas em 
fachadas na escola, oficinas de desenhos, artes plásticas com pintura em pedras e 
telas. A oficina de desenho trouxe o desenho como técnico inicialmente, e depois 
permeou-se os temas referenciados. Primeiramente com temas mediados e depois 
com temas livres, com música, uma conversa antes da elaboração dele, e durante os 
desenhos, conversou-se sobre situações do dia a dia na roda com todos e gravações 
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de podcast. Após, foi realizada uma conversa individualizada com cada um.
Com o auxílio dessa psicóloga, foram realizados atendimentos durante 

as aulas da oficina de desenho na ideia de arteterapia escolar, com o uso das 
cores, focando nas competências socioemocionais. Na oficina trabalhou-se com 
alunos específicos, já observados e selecionados para esse atendimento indivi-
dualizado, que demonstraram vontade de participar.

Mas em sala de aula, entre um conteúdo e outro, houve uma pausa de 
uma aula para a realização de dinâmicas socioemocionais, jogos para trabalhar 
questões coletivas de emoções e inteligência emocional. Há questões que con-
seguiram ser sanadas e solucionadas no coletivo, outras apenas no individual e 
outras ainda encaminhadas ao profissional da saúde.

A avaliação deu-se durante todo o processo criativo, desde a elaboração do 
desenho do molde no papel até a finalização da arte na madeira foram avaliadas, 
assim como a realização da prática ao fixar os pregos na madeira, o desenho das 
linhas compondo a obra, até a finalização do trabalho. Todos os alunos foram ava-
liados durante este projeto, nos quesitos: assiduidade, participação, comprome-
timento, criatividade, responsabilidade e pontualidade na entrega dos trabalhos.

Assim como a escola se reorganiza para atender alunos com necessida-
des especiais, sendo ela inclusiva, ela deve também se atentar aos alunos que 
possuem dificuldades socioemocionais que podem interferir de forma direta na 
aprendizagem e processo educacional dentro e fora da escola. O objetivo central 
do docente é levar o ensino ao espaço escolar, mas como alcançar um aluno de 
forma satisfatória se seu desejo de suicídio, pensamentos de automutilação e 
ações autodestrutivas são maiores do que o foco em aprender e realizar provas 
e ver a escola como espaço de aprendizado? Como auxiliar o aluno a manter o 
foco e trabalhar simultaneamente o socioemocional a ponto de fazer com que 
o aluno se organize emocionalmente, cresça de forma mental e emocional e 
consiga administrar seu tempo na escola para melhoria da sua aprendizagem? 

O objetivo da oficina foi justamente este, realizar um trabalho corpo a 
corpo, personalizado com esses discentes que estão passando por momentos de 
tristeza profunda e desinteresse completo pela escola e seu aprendizado, e mui-
tos ainda planejando o seu próprio suicídio ou se escondendo em seu quarto, em 
casa ou no próprio espaço escolar. 

Pacheco (2007) afirma que quando uma escola decide priorizar as várias 
necessidades dos alunos, é necessária uma reorganização global da escola. Isso 
envolve os professores trabalharem para melhorar e otimizar suas habilidades 
e atitudes. Dessa forma, a ideia da intervenção inclui palestras sobre suicídio, 
sobre o setembro amarelo, sobre os porquês dos alunos se automutilarem, se 
esconderem em seu espaço, no caso o quarto que é o seu refúgio, sobre ações 
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que os professores podem tomar em sala de aula para diminuir os possíveis casos 
de automutilação dentro do espaço escolar, como mandar outro aluno acom-
panhando aquele que se automutila para o banheiro ou tomar água, trabalhar 
com os outros alunos a empatia e ajuda mútua entre os pares afim de prevenir 
suicídios ou tentativas do mesmo. 

A adolescência e a juventude têm se mostrado uma geração muito frágil 
emocionalmente. Esses alunos da nova geração têm se mostrado incapazes de 
resolver problemas do dia a dia, sendo eles culpados ou não – em sua maioria, 
fazendo com que muitos procurem pelo suicídio como principal solução para 
tais dilemas e problemas pessoais. 

A discussão sobre a importância das competências socioemocionais tem 
sido assunto relevante em todo o país e entre os psicólogos, como aponta alguns 
pesquisadores como Marta Leite, que a personalidade humana pode ser anali-
sada em 5 dimensões: abertura a novas experiências, extroversão, amabilidade, 
consciência e estabilidade emocional. 

Grande parte das experiências desenvolvidas por pesquisadores utiliza es-
calas e testes para medir aspectos particulares da personalidade e enquadrá-los 
em ao menos um dos domínios dos Big Five. Abaixo, o esquema proposto por 
John e Srivastava (1999) e citado em Minayo (2012) para enquadrar os domínios 
capturados por escalas e testes nos cinco grandes grupos dos Big Five:

- Abertura a novas experiências: tendência a ser aberto a novas experiên-
cias estéticas, culturais e intelectuais. O indivíduo aberto a novas expe-
riências caracteriza-se como imaginativo, artístico, excitável, curioso, não 
convencional e com amplos interesses.
- Consciência: inclinação a ser organizado, esforçado e responsável. O in-
divíduo consciente é caracterizado como eficiente, organizado, autônomo, 
disciplinado, não impulsivo e orientado para seus objetivos (batalhador).
- Extroversão: orientação de interesses e energia em direção ao mundo 
externo e pessoas e coisas (ao invés do mundo interno da experiência sub-
jetiva). O indivíduo extrovertido é caracterizado como amigável, sociável, 
autoconfiante, energético, aventureiro e entusiasmado.
- Amabilidade: tendência a agir de modo cooperativo e não egoísta. O 
indivíduo amável ou cooperativo se caracteriza como tolerante, altruís-
ta, modesto, simpático, não teimoso e objetivo (direto quando se dirige a 
alguém).
- Estabilidade Emocional: previsibilidade e consistência de reações emo-
cionais, sem mudanças bruscas de humor. Em sua carga inversa, o indiví-
duo emocionalmente instável é caracterizado como preocupado, irritadi-
ço, introspectivo, impulsivo e não-autoconfiante.

Trazer para a comunidade escolar tais competências socioemocionais, 
cria espaço para trabalhar o aluno como um ser complexo e completo e pode 
beneficiar o mesmo ao longo da vida, na pós escola. Assim, as escolas precisam 
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inspirar, motivar e impulsionar seus alunos para o aprendizado de fato. E, ques-
tionar quais as formas que o aluno pode estudar mais, como prefere estudar, o 
que o faz desistir, o que o faz continuar faz com que nossos objetivos enquanto 
docentes sejam satisfeitos ao longo do ano letivo. E como consequência, a dimi-
nuição de reprovações e o aumento de aprovações com louvor, sem alunos na 
média, mais acima da média. 

Imagem 03: Alunos produzindo arte de pontilhismo e arte moralista.

Fonte: Acervo pessoal da professora de arte (2022).

Imagem 04: Produção de pintura em estrutura escolar.

Fonte: Acervo pessoal da professora de arte (2022).
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Durante as oficinas, trabalhou-se com alunos específicos, já observados 
e selecionados para esse atendimento individualizado. Há questões que conse-
guem ser sanadas e solucionadas no coletivo, outras apenas no individual. 

Imagem 05: Alunos produzindo painel.

Fonte: Acervo pessoal da professora de arte (2022).

3 Conclusão

O presente trabalho possibilitou compreender que o fenômeno do suicídio 
merece atenção dos órgãos responsáveis pela saúde quanto pela educação, con-
siderando o alto índice da ocorrência deste fenômeno. Sabe-se que um currículo 
pode ser trabalhado em vários períodos de tempo do ano, mas também pode 
cobrir um pequeno período. Um currículo é um tipo de plano detalhado para 
os alunos, para suas famílias e para seus professores, mostrando-lhes o que se 
encontra à frente em relação ao trabalho escolar. E esse mesmo currículo reflete 
a diferença entre os alunos e o ajuste do currículo de turma envolve a introdução 
de métodos de ensino e organização que apoie os objetivos de cada aluno. 

Assim, um plano educacional individualizado e, ao mesmo tempo um 
atendimento mais humanizado, visando atender o aluno tanto socioemocional, 
quanto no campo do aprendizado regular da escola, favorece ao discente um 
crescimento geral e, como todos nós temos necessidades especiais, sendo físicas 
ou mentais, também temos emocionais, assim o currículo pessoal pode variar 
em extensão, dependendo da situação do aluno. 

A oficina de desenho traz o desenho como técnico inicialmente, e depois 
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vai permeando os temas dos desenhos. Primeiramente com temas mediados e de-
pois com temas livres, com música, uma conversa antes da elaboração do mesmo, 
e durante os desenhos, conversa-se sobre situações do dia a dia na roda com todos. 
Depois é feito uma conversa individualizada com cada um, orientando os dese-
nhos e fazendo pausas para conversas sobre o dia a dia daquele aluno, problemas 
que ele tem enfrentado naquela semana, fazendo com que se sintam acolhidos no 
ambiente escolar e identificando casos de depressão profunda, sentimento de tris-
teza passageira ou de instabilidade emocional por uso de drogas ou outros vícios.

Nós como professores em pleno século 21, precisamos entender que o 
perfil do nosso aluno está mudando, porque nossa sociedade está mudando. 
Cobramos protagonismo dos nossos jovens, mas, ainda estamos sendo tradicio-
nais no ensino – nossas práticas não condizem com nossas teorias. E umas das 
formas de trazer esse protagonismo juvenil de fato aos nossos jovens é trabalhan-
do o todo, que envolve as competências socioemocionais. Escolas da inteligên-
cia e outros diversos nomes tem surgido há anos e ainda insistimos em não ver, 
não nos atentar a essa realidade nas escolas públicas. Porque essa importância 
e valorização só tem atingido em grande maioria, as escolas privadas do nosso 
país? Portanto, as competências socioemocionais podem ser ensinadas em sala 
de aula para que nosso educando, futuro cidadão da sociedade saiba como lidar 
com suas frustações, anseios, desejos, medos e compreender melhor os sinais 
que podem levar ao suicídio. 
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A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 
DOCENTE E A SAÚDE MENTAL: 
DIFICULDADES E ANGÚSTIAS
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Introdução

O capítulo tem como intuito tratar sobre o trabalho docente e a saúde 
mental, o objetivo é trazer elementos que possam nos ajudar a identificar quais 
são as principais causas que possam prejudicar a saúde do professor e suas 
manifestações. 

Ressalta-se que a saúde mental não pode ser desassociada da saúde física, 
ambas estão interligadas e se complementam, sendo necessário que estejam 
saudáveis para o desenvolvimento das atividades cotidianas e acadêmicas. 

Nesse sentido, 

Diante dos impactos causados pelas mudanças de valores do mundo, mo-
derno e globalizado, do processo de reestruturação produtiva, iniciado 
nos anos 90, o perfil do trabalho e dos trabalhadores modificou-se para 
adaptar-se às inovações tecnológicas com os novos modelos gerenciais de 
qualidade estabelecidos. Juntamente com isso houve uma intensificação 
do trabalho, decorrente do aumento no ritmo, das responsabilidades e da 
complexidade das tarefas, trazendo também o aumento do desemprego, do 
trabalho informal, mudanças nas formas de trabalho e dos determinantes 
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do processo saúde-doença. (ANDRADE E CARDOSO, 2012, p.130)

O equilíbrio de ações que possam melhorar o desempenho no ambiente 
de trabalho favorecem tanto o funcionário como a empresa, por isso, uma gran-
de parcela de empresas e instituições estão estudando e discutindo projetos e 
atividades que promovam o bem-estar e produtividade dos trabalhadores.

Durante o desenvolvimento do texto foi possível analisar as mudanças e al-
terações que o ambiente de trabalho traz para os seus colaboradores e a relevância 
desse tema nos dias atuais, o qual exigem tanto de forma imediatista e sem erros. 

As consequências dessas duas faces da precariedade do trabalho contem-
porâneo podem ser vistas nas estatísticas de saúde. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, os transtornos mentais chamados menores atingem 
30% dos trabalhadores ocupados e os transtornos mentais graves, cerca de 
5% a 10% (BRASIL, 2001, p. 161).  

Com isso, iremos nos aprofundar da questão da saúde mental no trabalho 
docente e como a precarização do ensino pode estar correlacionada a diversos 
fatores que atingem esse profissional.

Desenvolvimento 

As alterações na organização do trabalho acompanham desenvolvimen-
tos sociais, econômicos e tecnológicos. Nas últimas décadas, o trabalho tem so-
frido transformações e essas mudanças interferem, de forma direta ou indireta-
mente, em toda a organização social e repercutem na saúde do trabalhador, em 
especial, do professor (MOREIRA E RODRIGUES, 2018). Sabemos que cada 
professor reage de uma maneira e que nem todos suportam as dificuldades que 
aparecem, diante da possibilidade de adoecer e sofrer. “A saúde do professor é 
um tema que adquire crescente relevância científica, pois tal profissão é conside-
rada como uma das mais estressantes.” (DIEHN E MARIN, 2016, s/p).

As primeiras investigações epidemiológicos sobre saúde e trabalho docente 
no Brasil surgiram na década de 1990. Em geral, os estudos existentes têm produzi-
do achados bastante similares. É destacado três grupos de problemas de saúde entre 
docentes: problemas relacionados à voz, problemas osteomusculares e relacionados 
à saúde mental (ARAÚJO E CARVALHO, 2009). A profissão de professor é vista 
pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) como uma das mais estressan-
tes, visto que, ensinar se tornou uma atividade desgastante, com repercussões evi-
dentes na saúde física, mental e no desempenho profissional (REIS et al., 2006).

Monteiro e Souza (2016) relatam que, é importante dar relevo à Saúde 
Mental, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a saúde mental pode 
ser observada em uma pessoa que, estando com bem estar, é capaz de enfrentar os 
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estresses diários trabalhando de forma produtiva e contribuindo com a sociedade. 

A saúde e a doença estão tão presentes no cotidiano dos seres humanos, 
que muitas vezes não nos damos conta de como se processa essa rela-
ção dinâmica entre uma e outra. E isto é observado na fala das profes-
soras, pois, ao serem abordadas sobre sua saúde no trabalho, parte delas 
informam que quase não pensam sobre isso, alegando terem pouco tempo 
para pensar em saúde no trabalho, pois a intensa jornada e a sobrecarga 
impedem que as mesmas atentem para a questão da saúde no trabalho 
(MARIANO E MUNIZ, 2006, p.80) .

Os docentes além de manter uma luta permanente pela afirmação de si, 
desenvolvem movimentos reativos frente ao sofrimento e contra a doença. A 
compreensão das formas de regulação do trabalho e de sua renormatização, 
adotadas por alguns docentes, permite a sua elaboração frente às variações da 
situação de trabalho, onde escolas, sem recursos, mantêm-se, sobretudo, com a 
criatividade do docente (NEVES E SILVA, 2006).

A dinâmica escolar, conforme vem se apresentando, tem afetado diretamente 
a execução da atividade docente, proporcionando um movimento de tensões 
em sua prática cotidiana. Este quadro torna-se ainda mais agravado quando 
acoplado a outras dificuldades e empecilhos para a efetivação da prática do-
cente, e o que é mais grave, o somatório de tudo isso contribui para o processo 
de sofrimento dos professores (MARIANO E MUNIZ, 2006, p.81).

Pensando na COVID- 19, associada com a saúde mental, a doença trouxe 
interferências para a educação, houve a necessidade de uma adequação no tra-
balho docente de maneira rápida, além de vários outros elementos corrosivos, o 
intuito de fazer com que um novo modelo de educação e minimamente  acessí-
vel desse certo trouxe grandes lacunas que se interligam com as condições  tra-
balhistas,  estruturais  e  até  mesmo  formativas dos profissionais  da  educação 
(PEREIRA, SANTOS E MANETI, 2020).

Monteiro e Souza (2020) complementa afirmando que, antes da pande-
mia, a precarização do trabalho docente já era uma realidade, e que, dentro 
da conjuntura do neoliberalismo, se intensificou. Cresceu as metas de trabalho, 
ameaçaram com os cortes salariais e com as demissões, cobraram uma maior 
eficiência e o sofrimento do docente se tornou constante, com a pandemia os 
professores tiveram suas condições de trabalho pioradas.

Tão importante quanto tratar dos assuntos citados acima e falar da im-
portância da saúde mental em tempo pandêmico. A saúde mental da socieda-
de que vive um momento caótico está fragilizada, ao pensar nos educadores, 
é necessária a elaboração de medidas que façam com que sejam reduzidas as 
implicações psicológicas. 

Assim, Ornell (2020) complementa afirmando que, é necessário a 
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implantação de  políticas públicas de saúde mental, e esta implementação deve 
ser em conjunto com estratégias de resposta a epidemias e pandemias antes, 
durante e após o coronavírus.

O papel dos profissionais da saúde é fundamental para o gerenciamento des-
sas novas urgências, destaca-se a importância dos psicólogos, psiquiatras e assisten-
tes sociais que devem cumprir o ato de liderança como os médicos e enfermeiros.  

Pensando na saúde mental do docente, foi realizada uma pesquisa por 
Cruz et.Al apresentando que:

as alterações na saúde mental mais frequentes nos docentes foram a an-
siedade e a depressão, com  maiores  chances  de  desenvolver  estes  pro-
blemas  os docentes do sexo feminino, com faixa etária de 46 à 56 anos e 
solteiros. Por outro lado,  conviver  com  pessoas  consideradas  em  situa-
ção  de  risco  para  a COVID-19 reduzem as chances de manifestação de 
sintomas de ansiedade e depressão (Cruz et.Al, 2020, p.338).

Percebemos então que, o professor transformou o seu local de descanso - a 
sua casa- em local de trabalho e mesmo muito professores tendo voltado para 
escola a sua casa ainda está associada às questões relacionadas ao trabalho, é 
realizado o uso excessivo de celulares e computadores tornando os períodos 
de lazeres algo raro em tempo pandêmico o que contribuiu para o aumento do 
esgotamento mental.

Concordamos com Diehn e Marin, quando afirmam que: 

Considerando que a saúde e a educação são condições preponderantes para 
o desenvolvimento humano e social, é importante atentar aos professores. 
Frente aos problemas e demandas atuais, esses profissionais precisam de com-
petência pedagógica, social e emocional e estimular a construção crítica dos 
indivíduos para que aprendam a ser e a conviver na sociedade como sujeitos 
conscientes, reflexivos e participativos, mas para isso é fundamental que tam-
bém estejam física e mentalmente saudáveis (DIEHN E MARIN, 2016, s/p).

Seguindo esse mesmo raciocínio, fica nítido que a saúde mental e física 
precisam ser cuidadas e acolhidas no ambiente do trabalho, estimulando o do-
cente a buscar ajudar, além de alertar sobre a necessidade de rever a organização 
acadêmica e escolar.

Considerações Finais

Ficou evidente durante o nosso estudo que a saúde mental apesar de ter se 
tornado um assunto bastante discutido ainda precisa ser mais desenvolvido com 
ações e práticas que ajudem nas mudanças contínuas na gestão do trabalho em 
prol de um espaço saudável e acolhedor.

É preciso articular políticas públicas e governamentais a fim de valorizar e 
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respeitar o docente, tornando o trabalho como uma construção de conhecimen-
tos e aprendizados e não como um espaço predatório e precarizado. 

Nessa perspectiva, para se pensar na educação e, mais especificamente, 
no trabalho do professor é importante compreender o “modo de organização 
em que os homens se articulam para produzir sua existência” (FERNANDES; 
ORSO, 2010, p.14).

O capitalismo selvagem é praticado na Educação o tempo todo, a produ-
ção de aulas, materiais e performances sem erros e com muitas demonstrações 
de êxito são obrigatórias. 

Verificamos então que a profissão docente necessita de um acolhimento, para 
que se tenha efetivação em seu trabalho é necessário refletir sobre as condições que 
eles se manifestam, identificando aspectos sobre o adoecimento mental e buscando 
melhoria na qualidade de vida, como a realização de exercícios físicos, a inserção 
em espaços de diálogos, capacitações para a docência e apoio especializado.
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Introdução 

O ensino de biologia na etapa final da Educação Básica é marcado pelas 
necessidades de articulação entre teoria e prática e contextualização de temas 
importantes para o desenvolvimento da habilidade de solução de problemas pes-
soais, sociais e ambientais a partir dos conhecimentos cientificamente construí-
dos, dentre outras demandas consideradas pelos próprios professores (BRASIL, 
2018; KRASILCHIK, 2016). Não obstante, são muitas as dificuldades enfren-
tadas pelos docentes na organização dos conteúdos e definição de estratégias 
metodológicas condizentes com as caraterísticas de seus estudantes e os recursos 
dos quais dispõem em suas escolas, sobretudo na rede pública de ensino. 

Destaca-se também as dificuldades de compreensão apresentadas pelos es-
tudantes, que apontam a complexidade dos temas e a impossibilidade de memo-
rização de conceitos e termos como principais obstáculos no estudo de Biologia 
(FIALHO, 2013). Tais achados, por sua vez, denotam a familiaridade dos jovens 
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com um ensino conceitual, o qual dificilmente proporcionará uma compreensão 
multidimensional da Biologia. Para Krasilchik (2016), a compreensão multidi-
mensional é a capacidade cognitiva mais desejável, pois indica que o estudante 
é capaz de aplicar e relacionar conhecimentos articulando diferentes áreas de 
ensino para resolver problemas e desenvolver competências e habilidades. 

Adiciona-se aos desafios apresentados anteriormente, a transformação 
educacional proporcionada pela implementação do regime especial de ensino 
remoto, que passa a vigorar no país a partir do primeiro semestre de 2020 como 
uma das ações necessárias à prevenção da contaminação por Coronavírus nas 
instituições educacionais (PAULA et al., 2021). Com as escolas fechadas, os 
docentes passam a lidar com o desafio de incorporar metodologias de ensino 
inovadoras em ambiente virtual, com pouco ou nenhum apoio das suas redes 
de ensino, na maioria dos casos. Como agravante neste cenário, destaca-se um 
achado de Braga (2016), que identificou uma lacuna junto a licenciandos em 
Ciências Biológicas quanto à “(não) percepção do necessário compromisso indi-
vidual com o aprofundamento de estudos dos referenciais teóricos, leituras para 
um melhor domínio conceitual dos principais assuntos e áreas da Biologia” e 
“apreensão da pedagogia crítico-reflexiva”.

Nesse contexto, reforça-se a necessidade de diversificação metodológica 
para fins de atingimento dos objetivos de ensino na Biologia, diante das múltiplas 
alternativas existentes, dentre as opções de abordagem mais usuais até as mais 
extraordinárias (BRAGA, 2016). A partir das demandas de ensino emergentes e 
do cenário educacional remoto imposto pela pandemia, optou-se neste trabalho 
pela utilização de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDICs), 
as quais vêm ganhando espaço e reforçando sua importância ao ampliar as pos-
sibilidades de compreensão de temas abordados em sala de aula (PALETTA; 
BENTO, 2021). Dentre as tecnologias possíveis, destaca-se neste estudo a utiliza-
ção de simulador virtual, cujo potencial de aplicação no ensino de Biologia já foi 
evidenciado em algumas experiências (FIGUEIREDO et al., 2012; GREGÓRIO; 
OLIVEIRA; MATOS, 2016), embora seja mais comum no ensino de matemática 
e física (ARAÚJO et al., 2021; VIEIRA; ALVES; CATARINO, 2021). 

Desta forma, considerando o contexto e a importância da implementação 
de práticas metodológicas que incentivem o caráter investigativo nos estudantes, 
sobretudo no componente curricular Biologia (KRASILCHIK, 2016), apresen-
ta-se neste estudo um relato de experiência pautado na simulação virtual como 
princípio facilitador da aprendizagem. Objetivou-se, então, identificar o poten-
cial de aplicabilidade de uma simulação disponibilizada na plataforma virtual 
PhET para o estudo de Ecologia Populacional no ensino médio. 
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Desenvolvimento 

Este estudo configura-se por sua natureza aplicada com abordagem quali-
tativa, segundo um método de trabalho observacional, uma vez que propõe que 
estudantes sejam submetidos a procedimentos metodológicos específicos para 
que, então, se possa compreender os efeitos do processo sobre os personagens 
envolvidos a partir de uma observação participante (GIL, 2008). Tal configura-
ção permitiu ao professor-pesquisador, que também é professor regente da tur-
ma no componente curricular de Biologia, a liberdade de apropriação do máxi-
mo de aspectos positivos e negativos que emergiram de sua prática pedagógica.

O trabalho foi conduzido em escola estadual da rede de ensino da Paraíba, 
em consonância com as diretrizes que regem e operacionalizam as ações edu-
cativas na etapa de ensino final da educação básica, ou seja, no ensino médio 
(PARAÍBA, 2021). A aplicação do trabalho ocorreu exclusivamente de maneira 
remota, via google meet, obedecendo orientações que visam o enfrentamento da 
pandemia por Coronavírus (PARAÍBA, 2020). A turma participante deste es-
tudo foi constituída por estudantes da terceira série da Escola Cidadã Integral 
Técnica Professor Luiz Gonzaga de Albuquerque Burity, localizada no municí-
pio de João Pessoa, no centro da cidade, que atende jovens advindos do próprio 
centro e de bairros circunvizinhos. A experiência relatada neste estudo aconte-
ceu em setembro de 2021, no curso do terceiro período letivo, ocasião em que 
são abordados temas relacionados à ecologia na terceira série, segundo o currí-
culo vigente nesta instituição. 

O desenvolvimento desta proposta metodológica consistiu de uma sequên-
cia composta por exposição teórica seguida de simulação prática a respeito do 
tema Ecologia Populacional. Para exposição inicial de conceitos relacionados 
a este assunto, foi utilizado o recurso de apresentação de slides em PowerPoint. 
Posteriormente, para verificação de aspectos mencionados nesta explicação ini-
cial, foi explorada uma simulação sobre “Seleção Natural”, disponibilizada na 
base PhET Simulações Interativas para Ciência e Matemática, desenvolvida pela 
Universidade do Colorado (https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/). 
Mesmo não sendo específica para o estudo de Ecologia, mas sim de Evolução, 
muitas das características passíveis de observação nesta simulação podem ser 
perfeitamente explanadas pelo professor na abordagem de dinâmica populacio-
nal, o que oportunizou a vivência aqui relatada. 

A partir da experiência de utilização de um simulador interativo virtual foi 
possível destacar alguns acontecimentos, sistematicamente registrados em diário 
de campo logo após a realização deste momento, que serviram como material 
descritivo a uma análise Hermenêutica Objetiva (MAYRING, 2002). Seguindo 
orientações deste método de análise, foram determinadas categorias gerais e 
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objetivas a partir da extração de significados do material analisado, de onde 
foram depreendidas considerações referentes ao tema investigado (VIEIRA, 
2019).  Nesse contexto, a hermenêutica contribuiu com o ato de interpretação 
dos acontecimentos, possibilitando a extrapolação de considerações baseadas na 
análise da subjetividade do que foi materializado através de um texto (VILELA; 
NOACK-NAPOLES, 2010). Assim, tal interpretação, buscou a extração de sig-
nificados do que foi registrado de maneira circular e envolvendo subjetividade, 
teoria, ação e reflexão (VILELA; NOACK-NAPOLES, 2010). 

Resultados e discussão 

Participaram da experiência relatada neste estudo aproximadamente de-
zessete estudantes com idade variável entre 17 e 19 anos, sendo estes integrantes 
de duas turmas de terceira série que, juntas, somam 61 matrículas. Este cenário 
de baixa adesão dos estudantes às aulas virtuais oferecidas diariamente via google 
meet na instituição de ensino onde este trabalho foi desenvolvido se repete nas 
ações dos demais componentes curriculares, não sendo uma exclusividade da 
Biologia. Na verdade, a infrequência em aulas virtuais neste cenário de ensino 
remoto é registrada em outros trabalhos (e.g. PAULA et al., 2021). As causas e, 
principalmente, as consequências para o processo formativo dos estudantes au-
sentes nas aulas síncronas devem ser alvo de outras investigações, restringindo-
-se este espaço à discussão dos achados desta pesquisa, considerando o público 
presente na aula ministrada. Sendo assim, é possível pautar esta discussão em 
dois aspectos principais, sendo eles a interação dos estudantes ao longo da ex-
posição teórica e a articulação de saberes durante o momento de apreciação dos 
eventos simulados em ambiente virtual. 

O primeiro momento da aula sobre ecologia de populações destinou-se à 
apresentação de objetivos de aprendizagem, reflexão sobre perguntas norteado-
ras e apresentação dos tópicos a serem contemplados durante a aula. Foram in-
tercalados momentos de explicação sobre conceitos relevantes ao entendimento 
sobre a dinâmica populacional, como atributos de uma população, crescimento 
e densidade populacional, regulação do tamanho populacional, com instantes 
destinados a questionamentos diversos. Estes questionamentos foram introdu-
zidos com a proposição de exercícios de múltipla escola, aferição de verdadeiro 
ou falso sobre assertivas ou mesmo questionamento direcionado a estudantes 
específicos a respeito do conteúdo abordado. Nesta ocasião a turma se mostrou 
atenta às explicações e atendeu às expectativas iniciais, interagindo positivamen-
te e demonstrando habilidade de aplicação de alguns conceitos comparativa-
mente ao que já sabem sobre a população humana, como mecanismos naturais 
de regulação do tamanho populacional, por exemplo. 
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Esta capacidade de associação do saber científico ao conhecimento pré-
-existente característico do estudante deve ser estimulada pelo professor, pos-
sibilitando-se a efetiva e significativa aprendizagem por parte do estudante 
(FREIRE, 2001). É necessário explorar os subsunçores que os jovens apresen-
tam, ou seja, seus conhecimentos prévios e, a partir daí, promover a ancora-
gem de novos saberes no processo de ensino-aprendizagem (AUSUBEL, 2003). 
Provavelmente a apresentação de objetivos de aprendizagem, de questões nor-
teadoras, bem como a intercalação da exposição de conteúdo com a discussão 
de questões de caráter aplicado, possibilitaram esta conexão entre saberes pré-
-existentes e conceitos novos. Ademais, é necessário considerar que o conteúdo 
aqui explorado encontra possibilidade de interconexão direta com o que se tem 
acesso a respeito da demografia da população humana, levando o estudante a 
conferir maior atenção ao tema. Para Duré, Andrade e Abílio (2018), dentre 
os assuntos estudados em Biologia, os estudantes demonstram maior atenção 
àqueles que estão associados ao seu cotidiano. Desta forma, cabe ao professor 
assumir uma prática contextualizada e interdisciplinar na abordagem dos con-
teúdos de seu componente curricular de maneira associada ao cotidiano dos 
estudantes (ANDRADE; SARTORI, 2018).

Após a explanação teórica sobre o conteúdo, os estudantes foram instruí-
dos sobre a funcionalidade de um simulador virtual e, então, apresentados ao am-
biente virtual de simulações interativas mantido pela Universidade do Colorado. 
Neste ambiente estão disponíveis diversas simulações, em português, com temas 
de Matemática, Física, Química, Biologia e Ciências da Terra. A simulação uti-
lizada foi projetada para abordagem do conteúdo de Seleção Natural, cujas fun-
cionalidades incluem a possibilidade de adicionar mutações específicas em uma 
dada espécie e observar as consequências no ambiente ao longo do tempo, bem 
como alterar caraterísticas climáticas do ambiente ou fenotípicas do animal em 
demonstração. No entanto, os aspectos explorados para aplicação dos assuntos 
estudados em Ecologia de Populações foram direcionados à funcionalidade de 
controle dos fatores ambientais sobre a determinação do tamanho populacional 
de uma espécie de coelho. 

Tais fatores consistem, no ambiente simulador utilizado, de predação por 
lobos e limitação de recursos alimentares. À medida que se adicionam predado-
res e/ou limita-se a quantidade de alimento à população de coelhos, é possível 
identificar efeitos práticos na dinâmica populacional desta espécie ao longo do 
tempo (Figura 1). A partir do controle das variáveis relacionadas aos fatores am-
bientais como tamanho populacional de predadores e disponibilidade de alimen-
to na comunidade é possível acompanhar relações de causa e efeito na flutuação 
populacional estudada. Algumas inferências sobre essa dinâmica populacional 



EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E INCLUSÃO: 
VALOrIzAÇÃO DO ALUNO E TrAbALhO pEDAGóGICO

545

podem ser realizadas, a partir da interpretação dos eventos desencadeados pelo 
controle das variáveis ambientais. Os estudantes acompanharam atentamente a 
explanação e sanaram algumas dúvidas imediatas que surgiram naquele instante. 

Figura 1 – Simulação sobre Seleção Natural disponível no PhET Interactive Simulations.

Fonte: https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_pt_BR.html. 

Este momento de simulação conferiu aos educandos uma oportunidade 
a mais para fixação do conteúdo estudado, algo evidenciado a partir de comen-
tário genéricos enviados pelo chat do google meet logo após a demonstração, 
como também reafirmado pela resposta segura de uma estudante quando ques-
tionada sobre projeções de crescimento populacional. Desta forma, o simula-
dor virtual atuou como um facilitador da aprendizagem, algo já constatado por 
outros estudos (GREGÓRIO; OLIVEIRA; MATOS, 2016; VIEIRA; ALVES; 
CATARINO, 2021). O tema explorado neste trabalho já foi alvo de simulação 
em outro estudo, cuja abordagem contemplou ambiente educacional distinto ao 
que foi utilizado aqui, porém com resultados igualmente satisfatórios, que refor-
çam a importância da simulação no ensino de Biologia, sobretudo por oportu-
nizar a observação de efeitos de multiagentes envolvidos em sistemas naturais 
(FIGUEIREDO et al., 2012).  

Considerações finais

A partir da utilização do simulador virtual interativo PhET para o ensino de 
Ecologia Populacional em turma de terceira série do ensino médio, depreende-se 
que este recurso se configura como um potencial facilitador da aprendizagem de 
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conceitos, por vezes, considerados abstratos pelos estudantes. Nesse aspecto, o 
simulador aproxima o estudante a uma aplicabilidade do tema estudado, colabo-
rando para a compreensão sobre o contexto em que se dá o conhecimento cientí-
fico e elucidação sobre como ele foi produzido. A possibilidade de verificação dos 
efeitos provenientes do controle de parâmetros naturais sobre variáveis populacio-
nais influentes sobre a sua estabilidade corroboram a necessidade de utilização 
deste recurso no ensino de Biologia. Tal compreensão se faz ainda mais relevante 
ao se considerar as constantes ameaças à biodiversidade decorrentes da pressão 
exercida pela crescimento e manutenção do modelo econômico vigente, baseado 
na exploração irresponsável dos recursos naturais. A partir do controle de variá-
veis de disponibilidade de alimento e tamanho populacional de predadores, por 
exemplo, discutiu-se sobre os efeitos que uma população pode exercer sobre outra 
com a qual interage desarmonicamente, bem como extrapolou-se a discussão para 
efeitos de ordem antrópica sobre populações naturais. 

Ademais, se considera pertinente planejar ações de ensino que aproxi-
mem ao máximo a teoria da prática e, neste contexto, a simulação virtual de-
sempenha um papel fundamental, uma vez que possibilita este estudo mesmo 
quando a prática demandaria um extenso período de observação, incompatível 
com a realidade de trabalho dos professores de Biologia no ensino médio. Com 
o simulador virtual os estudantes puderam abreviar um experimento natural que 
poderia acontecer a partir de observações sistemáticas ao longo de anos, neces-
sários ao estabelecimento de diversas gerações das espécies observadas, o que 
reforça ainda mais os benefícios de sua utilização. 

Por fim, cabe destacar que o ambiente virtual de interação promovido 
pelo google meet permitiu a utilização do recurso explorado, embora sua imple-
mentação não se limite ao ensino remoto. Na verdade, acredita-se no potencial 
de utilização dos simuladores virtuais em salas de aula físicas, seja em computa-
dores disponibilizados para cada estudante, seja nos smartphones pessoais destes 
educandos. Estudos posteriores poderão ser realizados a fim de comprovar os 
aspectos positivos associados ao simulador no estudo de Ecologia Populacional, 
nas aulas de Biologia, bem como para a abordagem de outros temas igualmente 
relevantes e potencialmente facilitados pelo recurso em questão. 
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O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES 
COGNITIVAS NA LEITURA E COMPREENSÃO 

DE TEXTOS

Márcia Rita de Campos1

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como tema “As habilidades cognitivas na leitura e com-
preensão de textos”, dentro deste tema abordaremos os processos cognitivos en-
volvidos na compreensão leitora dos alunos do Ensino Fundamental I. O proble-
ma de pesquisa consiste em responder como os processos cognitivos influenciam 
na compreensão leitora em alunos de 3º ao 5º ano do Ensino Fundamental. O 
tema foi escolhido mediante a necessidade de que os alunos compreendam o 
que leem, retenham as informações do texto, e saibam fazer uso de estratégia de 
compreensão. Este estudo tem relevância acadêmica, pois as pesquisas sobre os 
processos cognitivos que envolvem a leitura e compreensão de textos contribuem 
para a formação de leitores proficientes. Tem relevância social porque contribui 
para a formação de leitores independentes e críticos.

O trabalho tem por objetivo geral aprofundar os conhecimentos acerca 
das influências dos processos cognitivos na compreensão leitora a partir da pers-
pectiva da Psicologia Cognitiva. Temos como objetivos específicos: analisar na 
literatura os processos cognitivos de alto nível, como a capacidade de realizar 
inferências, habilidades linguísticas, habilidades de memória, e conhecimento 
prévio; apresentar as estratégias metacognitivas que possibilitam planejar, con-
trolar e monitorar a compreensão; discutir os efeitos do uso das estratégias me-
tacognitivas na prática docente. 

A metodologia parte do referencial teórico da Psicologia Cognitiva. 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, qualitativa, onde serão pesquisados ar-
tigos científicos de autores relevantes ao tema e livros de referência na área. 
Primeiramente são abordadas as características dos processos cognitivos, suas 
definições, conceitos e algumas considerações acerca da memória. Depois abor-
damos as estratégias metacognitivas e as influências destas no monitoramento 

1 Graduada em Pedagogia pela UEMG/Barbacena. Pós-graduanda em Alfabetização e 
Letramento pela UNINTER. Docente na Rede Pública no Município de Barroso/MG. 
E-mail: marcia_ritacampos@hotmail.com.
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da compreensão de textos. Por fim, os efeitos do uso das estratégias metacog-
nitivas em salas de aula contribuindo para a prática docente e para a formação 
leitora.

OS PROCESSOS COGNITIVOS E A MEMÓRIA

O desenvolvimento cognitivo é formado por vários processos mentais que 
estão envolvidos na vida do ser humano desde o nascimento e avança de acordo 
com as experiências vivenciadas por ele, sendo que a cognição o acompanha por 
toda a vida e, principalmente, é fator de integração social. 

A imagem tradicional da cognição tende a restringi-la aos processos e 
produtos mais chamativos e inequivocamente “inteligentes” da mente huma-
na. Essa imagem inclui entidades psicológicas do tipo definido como processos 
mentais superiores tais como o conhecimento, a consciência, a inteligência, o 
pensamento, a imaginação, a criatividade, a geração de planos e estratégias, o 
raciocínio e as inferências, a solução de problemas, a conceitualização, a classi-
ficação e a formação de relações, a simbolização e, talvez, a fantasia e os sonhos. 
(FLAVELL; MILLER; MILLER, 1999). Portanto, se a cognição está ligada a 
inteligência e aos processos mentais, estes levam o homem a interagir com o 
meio. A cognição é uma forma de adaptação do organismo ao ambiente, e com 
base nela observaremos sua influência na construção de novas informações e 
por consequência, na compreensão de mundo.

Pensar os processos cognitivos, nos leva a pontuar, a partir das ideias bá-
sicas da teoria de Vygotsky, as funções mentais superiores (percepção, memória, 
pensamento) são funções constituídas em situações específicas, na vida social, 
valendo-se de processos de internalização, por meio de mediação. A partir de si-
tuações de interação com objetos externos, o indivíduo reconstrói internamente 
as informações obtidas, transformando as atividades externas em internas e as 
relações interpessoais em intrapessoais. A mediação, através do uso de signos, 
aumenta a capacidade mnemônica da mente humana, pois os signos auxiliam 
o homem em tarefas que exigem memória e atenção, são interpretáveis como 
representação da realidade e contribuem no armazenamento de informações 
que poderão ser recuperadas em momentos posteriores. (OLIVEIRA, 2004). É 
no processo de mediação que o professor irá conduzir o aluno, diminuindo a 
distância entre o conhecimento que ele possui e o novo conhecimento, esta dis-
tância se refere a Zona de Desenvolvimento Proximal, um conceito de Vygotsky. 
O contato do indivíduo com o meio começa na família, e, posteriormente na es-
cola, o aluno conhece novos objetos e outras pessoas ampliando suas interações.

Oliveira (2004, p. 23) aborda os processos psicológicos superiores, segun-
do Vygotsky: 
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Processos psicológicos superiores são aqueles que caracterizam o funcio-
namento psicológico tipicamente humano: ações conscientemente con-
troladas, atenção voluntária, memorização ativa, pensamento abstrato, 
comportamento intencional. Os processos psicológicos superiores se di-
ferenciam de mecanismos mais elementares, como reflexos, reações auto-
máticas, associações simples.

Na concepção de Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo ocorre a partir 
das relações entre o indivíduo e o meio em um processo de internalização, isto 
é, ocorre de fora para dentro, e, em contra partida, na concepção de Piaget, a 
cognição é como uma forma específica de adaptação biológica de um organismo 
complexo a um ambiente complexo. O sistema cognitivo que Piaget idealizou 
é, extremamente ativo, pois seleciona e interpreta ativamente a informação 
ambiental à medida que constrói seu próprio conhecimento. (FLAVELL; 
MILLER; MILLER, 1999). Em todas as interações com o meio, o indivíduo 
desenvolve sua cognição à medida que assimila as novas informações a partir de 
informações prévias. 

A cognição exibe dois aspectos simultâneos e complementares que Piaget 
denominou de assimilação e acomodação sendo que a assimilação está ligada a 
aplicação do saber já adquirido para interpretar os eventos do ambiente, enquan-
to a acomodação ajusta o conhecimento em resposta de um objeto ou evento. 
(FLAVELL; MILLER; MILLER, 1999). 

Assim, a cada novo estímulo externo, a mente humana processa informa-
ções, codifica, relaciona e armazena, trazendo-as à tona quando necessário, pois 
o processo de informação é uma das principais estratégias para o estudo do de-
senvolvimento cognitivo e concebe a mente humana como um sistema cognitivo 
complexo, como um computador. Ela processa as informações de várias formas: 
codificando, recodificando ou decodificando-a, comparando ou combinando-
-a com outras informações; armazenando-a na memória ou recuperando-a a 
partir dela; trazendo-a ou retirando-a do foco e assim por diante. (FLAVELL; 
MILLER; MILLER, 1999). O aluno ao ter contato com algo desconhecido, faz 
mentalmente conexões entre conhecimentos já existentes, buscando estabelecer 
alguma relação com o novo, e cria-se então um novo conhecimento. 

Memória 

Os estudiosos da memória distinguem entre atividades de armazenamento 
e recuperação. Como os termos já referem, o armazenamento se refere à colocar 
a informação na memória, enquanto a recuperação resgata-a de lá. (FLAVELL; 
MILLER; MILLER, 1999). Dessa forma, armazenar está relacionado a arqui-
var, enquanto a recuperação busca internamente o que está arquivado em um 
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momento, onde a informação antes retida, se faz necessária.
Em uma atividade de recuperação, dois tipos são comumente distingui-

dos: o reconhecimento e a recordação. Você pode reconhecer como familiar 
alguma coisa que percebe ou sobre a qual pensa. Recordar é o nome que damos 
ao processo de recuperar a representação armazenada na memória. (FLAVELL; 
MILLER; MILLER, 1999). O processo de reconhecer é mais fácil do que o de 
recordar, fato que uma coisa vista é facilmente reconhecida e o processo de re-
cordar exige maior esforço por buscar na memória algo que não está aparente. 

Os modelos de memória fazem uma distinção entre um registro sensório, 
a memória de curto prazo ou memória de trabalho e a memória de longo prazo. 
A estimulação existe de maneira breve no registro sensório depois segue para a 
memória de curto prazo, isto é, um sistema limitado. Se o material for mantido 
vivo na memória de curto prazo ele segue para a memória de longo prazo e se 
juntará ao conhecimento permanente da pessoa. A memória de longo prazo tem 
maior capacidade e inclui a memória nos sentidos amplo e restrito. Outros mo-
delos da memória são de níveis de processamento, quanto mais profundamente 
as pessoas processam a informação assimilando-a, melhor será a sua memoriza-
ção. (FLAVELL; MILLER; MILLER, 1999). Devido a frequência em que uma 
informação é utilizada, ela passa a fazer parte do conhecimento e se localiza na 
memória de longo prazo. Isso ocorre em sala de aula nas atividades cotidianas 
que devem ser assimiladas pelos alunos, aquelas que precisam ser trabalhadas 
todos os dias para que sejam fixadas, sendo que esse trabalho envolve algumas 
estratégias mnemônicas.

A categoria das estratégias de memória engloba uma gama de ativida-
des potencialmente consistentes que uma pessoa pode realizar voluntariamente 
como um meio para vários fins mnemônicos. (FLAVELL; MILLER; MILLER, 
1999). Podemos dizer, então, que as estratégias são formas conscientes e contro-
láveis, ensinadas ou obtidas ao longo do tempo, de recuperar informações em 
nossa memória. 

A repetição também é uma estratégia de memória, é algo que o indivíduo 
começa a fazer agora, no armazenamento, na esperança de que isto vá facilitar 
na recuperação. O indivíduo sabe com antecedência que vai ter que relembrar 
alguma coisa, então se prepara para o teste repetindo. (FLAVELL; MILLER; 
MILLER, 1999). 

Sobre as estratégias de elaboração e organização, os itens se tornam mais 
fáceis de lembrar se a pessoa descobre ou cria conexões entre eles. A categoriza-
ção, por exemplo, organiza itens de um mesmo conjunto de modo que a recorda-
ção fique mais fácil. Já a evocação cognitiva se refere ao fato de que pensar sobre 
uma coisa pode levá-lo a pensar sobre outra e nossos eventos mentais tendem a 
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evocar ou sugerir outras coisas. (FLAVELL; MILLER; MILLER, 1999). Desse 
modo, a criação de ligações entre os objetos facilita muito que ocorra a memo-
rização destes.

ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS NO MONITORAMENTO DA 
COMPREENSÃO LEITORA

A leitura somente se torna significativa se houver a compreensão do que 
se lê, a leitura sem a compreensão é vazia de significado e nada acrescenta ao 
leitor, a habilidade em leitura oral não significa exatamente que o leitor com-
preende o que está lendo. A compreensão pode ocorrer por intermédio do uso 
de estratégias metacognitivas. 

Conforme Flavell, Miller e Miller (1999) a metacognição vem sendo defi-
nida como o conhecimento ou atividade cognitiva que toma como seu objeto a 
cognição ou que regula qualquer iniciativa cognitiva, sendo que a denominação 
metacognição remete ao sentido “cognição acerca da cognição”, o mesmo que 
“pensar sobre o pensamento”.

Duke & Pearson, 2002; Joly & Paula, 2005; entre outros, apud Joly e 
Marini (2006) destacam que um leitor hábil é aquele que usa as estratégias cog-
nitivas e metacognitivas, e atividades de planejamento e estratégias de automo-
nitoramento na leitura. Esse leitor mostra-se ativo diante do texto e possui obje-
tivo sobre o que irá ler, o que analisar, revisar e questionar o significado do que 
leu, determinar significados desconhecidos e lidar com inconsistências no texto. 
Para tanto, usa seu conhecimento prévio para realizar inferências. Assim, leito-
res familiarizados com o uso de estratégias, que sabem como e quando usá-las, 
são considerados leitores estratégicos.

Segundo Cantalice (2004) apud Faria (2011), estratégias de leitura consti-
tuem técnicas para adquirir informações e também procedimentos para facilitar 
a compreensão. Seis tipos de estratégias são sugeridas como auxiliares no pro-
cesso de compreensão: predição, pensar em voz alta, estrutura do texto, repre-
sentação visual do texto, resumo e questionamento. A predição requer prever 
fatos ou conteúdos do texto, a partir do conhecimento prévio, facilitando sua 
compreensão. Pensar em voz alta consiste em verbalizar pensamentos enquanto 
se lê. Quanto a estrutura do texto, esta deve ser analisada apreendendo as carac-
terísticas do texto como cenário, problema, meta, ação, resultados, resolução e 
tema, auxiliando assim na compreensão e recordação do conteúdo lido. A repre-
sentação visual do texto auxilia o leitor a entender, organizar e lembrar algumas 
das palavras lidas, formando uma imagem mental do conteúdo. O resumo do 
texto envolve a seleção e destaque das informações principais nele contidas. O 
questionamento permite ao leitor refletir sobre o que leu por meio da elaboração 
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de questões acerca do texto.
Autores como Jacobs e Paris (1987), Schraw (1998) e Bolívar (2002) apud 

Joly e Marini (2006), pontuam que as estratégias metacognitivas são um con-
junto de ações, técnicas e recursos que possibilitam ao leitor planejar, controlar 
e regular a própria compreensão. O leitor que domina estas ações, torna-se um 
leitor proficiente.

Recordação

À medida que as crianças crescem e ficam mais experientes, elas se tornam 
mais ativas no uso de estratégias em várias situações, incluindo aquelas que não 
estimulam o processamento ou o uso de estratégias. (FLAVELL; MILLER; 
MILLER, 1999). Quantos mais velhas as crianças, mais facilidade elas têm em 
usar as estratégias, e o fato de já terem utilizado em alguma ocasião e observado 
sua contribuição para a recordação, faz com que as utilize novamente.

Quando monitoram sua recordação, as crianças notam relações de cate-
gorias entre os itens que agruparam, e começam a usar esta informação de for-
ma mais deliberada. Virtualmente todos os estudiosos da memória concordam 
que os aspectos estratégicos e não-estratégicos da organização baseada no sen-
tido contribuem para o desenvolvimento da memória. (FLAVELL; MILLER; 
MILLER, 1999). Antes da adolescência o agrupamento pode ser uma estratégia 
automática, mas depois deste período torna-se uma estratégia proposital que 
pode levar a uma recuperação mais eficiente.

Outro tipo de estratégia é denominado de elaboração. As crianças identi-
ficam ou constroem uma ligação entre duas ou mais coisas a serem lembradas. 
As estratégias de elaboração são geralmente estudadas no contexto de uma ta-
refa de aprendizagem de pares associados. Pesquisas mostram que a elaboração 
pode ser um método muito efetivo de cimentar itens juntos na memória. Tanto 
as estratégias organizacionais como as de elaboração se desenvolvem mais tarde 
do que as formas simples de repetição. (FLAVELL; MILLER; MILLER, 1999). 

Muito do que se desenvolve a respeito de recuperação de memória con-
siste na habilidade de vasculhar o mundo interno inteligentemente: eficiente, 
flexível, sistemática, exaustiva, seletiva, indiretamente – o que quer que exija o 
problema de recuperação no momento. Recuperar itens não-alvos pode evocar 
outros itens que sejam alvos. Esta estratégia indireta é usada principalmente 
pelas crianças mais velhas que já compreendem que lembrar de uma coisa pode 
levar a lembra outra e que uma tarefa de reconhecimento é mais fácil que uma 
de recordação. (FLAVELL; MILLER; MILLER, 1999). Pequenos detalhes 
quando recordados, trazem consigo uma série de outras informações que vão 
também sendo lembradas, fragmentos como um cheiro, um som, uma atividade, 
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entre outros podem trazer lembranças até muito distantes, como algo ocorrido 
na infância.

Estratégias para a compreensão

Ler de forma ativa, fazendo boas anotações, procurando relações implíci-
tas no texto, são estratégias que podem render um bom entendimento e memori-
zação. As estratégias investigadas incluem identificar, considerar seletivamente, 
sublinhar e resumir ideias principais, fazer perguntas a si mesmo sobre o texto 
e outros métodos para monitorar a compreensão e a memória relativa a ele; e a 
alocação à tarefa de esforços de estudo e recuperação. (FLAVELL; MILLER; 
MILLER, 1999). Estes mecanismos aumentam a capacidade de memorização 
por reforçarem e manterem vivas as informações. 

Segundo Boruchovitch (2001) apud Faria (2011), recorrendo ao uso de es-
tratégias cognitivas e metacognitivas, há um favorecimento no entendimento da 
leitura, na compreensão do texto lido e em extrair as ideias mais relevantes, mas 
a compreensão se concretiza quando o leitor consegue usar dos conhecimentos 
já adquiridos para compreender novas informações. O autor ainda aponta que o 
monitoramento ocorre quando o leitor proficiente domina seu próprio processo 
de compreensão, quando percebe que não compreendeu o conteúdo lido, volta 
ao texto em uma atividade de metacompreensão, que usa o conhecimento sobre 
a compreensão. 

Ao longo do tempo o leitor aprende a habilidade de monitoramento da 
compreensão e passa a fazer uso efetivo desta. Existem diferenças entre bons e 
maus leitores, e o grau de compreensão do texto está relacionado a dois fatores 
que explicam as diferenças entre eles, o conhecimento prévio do leitor e as es-
tratégias de compreensão. O leitor que domina a habilidade de monitorar textos 
tem capacidade para aumentar o grau de complexidade dos textos a serem lidos. 
De acordo com a eficiência nos processos básicos de leitura, o leitor abre um 
espaço na memória de trabalho para monitorar sua compreensão. 

OS EFEITOS DO USO DAS ESTRATÉGIAS METACOGNITIVAS NA 
PRÁTICA DOCENTE

Segundo Oliveira, Boruchovitch e Santos (2007) apud Faria (2011), têm 
sido preocupante o aumento do número de estudantes em situação de fracasso 
escolar. Os professores buscam explicações para o não aprendizado do aluno, 
atribuindo a ele a culpa por seu baixo desempenho ou a características do am-
biente. Por outro lado, o aluno, frente às dificuldades de aprendizagem, se con-
sidera incapaz e pouco inteligente. Segundo o Programme for International Student 
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Assessment 2012 (PISA) o Brasil ocupa o 55º lugar em leitura em um ranking 
de 65 países no Programa Internacional de Avaliação de Alunos e confirma o 
baixo desempenho dos alunos brasileiros em leitura em língua materna. Não é 
muito diferente do de 2009, quando o país assumiu a 53ª posição em leitura em 
que o Brasil obteve 375 pontos, ficando em penúltimo lugar entre os 42 países 
participantes da avaliação internacional, sendo o país de melhor pontuação a 
Coreia com 552 pontos. (OECD, 2006, 2009), dados estes que evidenciam a ne-
cessidade de um projeto que atenda crianças de rede pública, para que se sintam 
motivadas e obtenham melhora na leitura e na compreensão. 

Uma das hipóteses das dificuldades escolares dos alunos pode estar as-
sociada à deficiências na compreensão dos conteúdos lidos e que esses mesmos 
estudantes poderiam se beneficiar de um ensino sistemático de estratégias de 
aprendizagem, sobretudo de estratégias relativas ao processo da leitura.

Estudos corroboram que os maus leitores não somente recebem menos 
instrução em compreensão, como é exigido deles mais tempo de prática da lei-
tura oral, com contínuas interrupções para corrigir os erros; no entanto, não re-
cebem propostas de reflexões em relação ao conteúdo do texto (FARIA, 2011). 
Esta situação pode inibir o aluno, influenciando negativamente, fazendo com 
que ele não se sinta seguro em fazer leituras orais perante a turma por receio de 
errar.

Para um uso eficiente das estratégias de aprendizagem é necessário, tam-
bém, o uso de estratégias afetivas eliminando sentimentos desagradáveis, não 
condizentes com a aprendizagem, sendo importante manter a motivação, a 
atenção, a concentração e controle da ansiedade (BORUCHOVITCH, 2001). 
Assim, a relação entre professor e aluno faz toda a diferença em seu desempe-
nho escolar, podendo tanto impulsionar o aluno, quanto retrai-lo e impossibili-
tá-lo de externar seu real potencial. A leitura deve ser sempre incentivada tanto 
no ambiente familiar, quanto escolar. Podemos dizer que quanto mais lemos, 
mais aprimoramos nossa capacidade de compreensão do mundo e por meio da 
leitura crítica estabelecemos relações entre o texto e o contexto (FARIA, 2011). 
Quanto maior for a disponibilização de material escrito aos alunos, maior será 
seu interesse pela leitura.

Dessa forma, o educador deve influenciar e ensinar o aluno quanto ao uso 
de estratégias, pois de fato elas contribuem significativamente na compreensão 
leitora. Analisar o título do texto, transformá-lo em perguntas e fazer inferên-
cias sobre o seu conteúdo antes mesmo de ler. Durante a leitura, o estudante 
pode elaborar um diálogo com o texto, gerar questões que facilitem identificar as 
principais ideias e que possibilitem o monitoramento da compreensão. Resumir, 
fazer um roteiro do texto e elaborar uma representação gráfica do conteúdo lido 
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constituem, também, atividades importantes a serem realizadas após a leitura.
À medida que o aluno, com a mediação do educador, se apropria das 

estratégias metacognitivas e faz uso delas, ele melhora seu desempenho na leitura 
e compreensão textual, torna-se um leitor proficiente, crítico e ativo, capaz de 
refletir sobre o tema do texto, relacioná-lo com seu conhecimento de mundo, e 
também monitorar seu entendimento. 

Quando um conhecimento está relacionado à realidade vivenciada pelo 
aluno, ele poderá ser absorvido e recordado mais facilmente. Flavell, Miller e 
Miller (1999) apontam que a especialidade de uma criança em um domínio em 
particular pode por vezes influenciar sua memória até mais do que a capacidade 
de aprendizagem. Não só o que você conhece, mas também a forma como você 
conhece influenciam em sua recordação. 

Uma alternativa interessante para o trabalho com as estratégias metacog-
nitivas é a implementação de oficinas de leitura, principalmente em turmas de 
3º ao 5º ano do ensino fundamental, em que os alunos em sua maioria já es-
tão alfabetizados e mais propensos a compreender e refletir sobre suas leituras. 
Nestas oficinas podem ser propostas atividades como a contação de histórias e o 
reconto, por exemplo, onde é necessário que o aluno recorde a história e a conte 
com suas palavras o que entendeu para a turma. 

Pesquisas sugerem que crianças guiadas por adultos conseguem recontar, 
de forma coerente, eventos de um passado distante. Com estímulos e perguntas, 
os adultos oferecem a estrutura de recuperação que está faltando na criança, e 
a retira à medida que ela não é mais necessária. Nas crianças pequenas, lem-
brar é uma atividade construída conjuntamente. Estas conversas podem ajudar a 
criança a fazer suas próprias buscas internas. (FLAVELL; MILLER; MILLER, 
1999). Pedir ao aluno que conte o que fez no fim de semana, como foram suas 
férias, levam o aluno a um esforço de recordação. 

Estudos apontam para a importância da escola, desde cedo, fomentar 
no aluno a capacidade de planejamento, monitoramento e regulação do pró-
prio comportamento. (BORUCHOVITCH, 2001). Assim, no momento em que 
o aluno compreende suas dificuldades, ele passa a planejar suas ações a fim 
de corrigi-las. Planejar, monitorar e regular estão diretamente relacionados a 
metacognição. 

Devido ao fato de que vivemos em uma cultura letrada onde o tempo 
todo fazemos o uso social da escrita, torna-se então, imprescindível que todos 
sejam leitores competentes. Como reafirma Santos (1997) e Vicentelli (2000) 
apud Boruchovitch (2001), a dificuldade de compreensão de conteúdo durante 
a leitura persiste mesmo com o avanço na escolaridade, sendo um problema 
frequente também entre universitários. 



Simone Helen DrumonD iScHkanian | alan ricarDo Duarte Pereira |  rebeca FreitaS ivanicSka

bruna beatriz Da rocHa (organizaDoreS)

558

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreender os processos cognitivos envolvidos na leitura e inseri-los 
nas atividades de leitura e compreensão de textos requer que o educador conhe-
ça a fundo esses processos e aproprie-se deles. Ao longo desse estudo observa-se 
como a memória armazena as informações do meio e como podemos aumentar 
nossa capacidade mnemônica com o uso de algumas estratégias de recupera-
ção que envolvem o reconhecimento e a recordação. Vimos que as estratégias 
metacognitivas são um conjunto de técnicas que possibilitam ao leitor planejar, 
controlar e regular a própria compreensão. A repetição, a organização, a elabo-
ração, a concentração, a atenção, o monitoramento da compreensão, a recorda-
ção, entre outras estratégias, é essencial para a compreensão textual. 

Vimos a importância de incentivar o aluno a ler, de disponibilizar diferen-
tes tipos de texto, e também utilizar estratégias afetivas, pois a relação entre pro-
fessor e aluno influencia significativamente no desenvolvimento dele.  Constata-
se que antes de iniciar uma leitura, o educador pode explorar o título do texto, 
fazendo indagações e inferências sobre o seu conteúdo, durante a leitura deve 
promover um diálogo entre o aluno e o texto, gerar questões que facilitem a 
identificação das principais ideias e que motivem os alunos a monitorarem sua 
compreensão. 

O educador que ensina o uso das estratégias metacognitivas, e incentiva 
os alunos a fazerem uso delas, promove a formação de leitores competentes. 
Tornar-se um leitor competente possibilita ao aluno ter habilidade para desen-
volver estudos em qualquer área do saber, garantindo a ele sucesso em sua for-
mação acadêmica. 
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POSFÁCIO

A obra Educação, tecnologia e inclusão: valorização e trabalho pedagógico reuniu 
capítulos comprometidos em analisar o fenômeno da tecnologia e suas implica-
ções no cenário educacional. É preciso dizer, aliás, que tal obra não foi pensada 
aleatoriamente. Pelo contrário, a motivação de trazer essa temática resultou, entre 
outras coisas, da experiência pandêmica vivida nos últimos dois anos. As dificul-
dades, aprendizagens, os desafios e consequências da pandemia reinventaram, de 
fato, a educação do século XXI. Quer dizer, não é mais possível pensar a nossa 
educação desligada dos acontecimentos pandêmicos. Em razão disso, a obra que 
vem a lume cumpre um importante papel: pensar o contexto escolar em interface 
com as tecnologias e a inclusão.

Nesse sentido, os capítulos selecionados tocaram em temáticas centrais: le-
tramento digital, acessibilidade digital, conectividade, redes sociais, inclusão e tec-
nologias educacionais, relações étnico-raciais, entre outros. Diante da variedade de 
temas e propostas, talvez o elo comum dos capítulos reside na tentativa de analisar 
a educação e seu comprometimento com a transformação social. Mais exatamente, 
trata-se de pensar a educação no combate à exclusão. Em outras palavras, a realidade 
da educação no Brasil foi historicamente perpassada pela exclusão e privilégio de 
certos grupos. Romper essa estrutura social exige, com efeito, defender e praticar uma 
educação comprometida com a transformação das classes populares, especialmente 
no contexto da escola pública. Vale lembrar que toda a obra de Paulo Freire foi dedi-
cada a essa tarefa de conceber a educação como transformadora da realidade. 

Portanto, a obra pensa a inclusão e a tecnologia como pautas cruciais 
na educação. De um lado, a inclusão como direito social e, de outro, a tecnolo-
gia como aliada ao processo de ensino-aprendizagem. O entrelaçamento dessas 
duas dimensões provoca, por conseguinte, o alargamento da própria noção de 
educação escolar. Desse modo, buscou compreender o ambiente interno e exter-
no da escola, sobretudo o uso das redes sociais como possibilidade pedagógica. 

Para tanto, as discussões encetadas em cada um dos capítulos da coletânea 
são um convite para todos/as interessados/as em refletir acerca do papel da edu-
cação escolar no século XXI, especialmente em razão dos desafiados lançados 
pela pandemia. Além disso, é também o espaço em que educadores e educadoras 
pensam os diversos temas da educação comprometidos com a transformação da 
educação brasileira.

Alan Ricardo Duarte Pereira
Janeiro de 2023. 




