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APRESENTAÇÃO

As Ciências Naturais, antes conhecida como Filosofia das Ciências 
Naturais ou Filosofia Natural, se ocupava por solucionar problemas como a es-
trutura da matéria, os princípios do movimento, a origem da vida e do cosmos, 
entre outros problemas associados às concepções de Ciência e à racionalidade. É 
possível afirmar que através de diálogos, debates e reflexões filosóficas a Ciência, 
seja na antiguidade ou contemporaneidade, sempre esteve presente no desen-
volvimento da vida social, do trabalho, da produção cientifica e, sobretudo, do 
estar no mundo do gênero humano. Por isso, Ciência, História e Filosofia não 
podem estar separadas no pensamento humano, especialmente, em tempos tão 
sombrios como os de agora, em que a Ciência contemporânea, em suas diversas 
formas e áreas de conhecimento, sofre ataques e desqualificações negacionistas. 

Antes de mais nada, o saber pensar nos leva a teorizar, que por sua vez, nos 
leva a questionar. Parafraseando Paulo Freire, “é preciso saber pensar a realidade”, 
somente assim, conseguiremos ser autônomos para, necessariamente, teorizarmos 
essa realidade de maneira crítica. Portanto, pensando, teorizando e questionando 
a realidade sabemos nela intervir. Com efeito, a intervenção tem variadas formas 
de acontecer, e, claro, podemos afirmar que a Educação é a forma mais encanta-
dora de se conhecer o mundo à nossa volta. O educar pela pesquisa em busca dos 
conhecimentos científicos que transformam o mundo através da razão e da ativi-
dade humana, exige de nós mais responsabilidade, isto é, o nosso dever é garantir 
essa educação às gerações futuras. Soa utópico. Em parte, até é. Mas, sabemos que 
a realidade não é bem essa. Sabemos ainda que a organização política e social bra-
sileira, por exemplo, não garante educação básica, quiçá, uma educação científica 
para todos. Deste modo, é preciso estabelecer um trabalho educacional integrador 
em que o ensino e a aprendizagem das Ciências seja, efetivamente, prioridade 
para o desenvolvimento humano, despertando assim a motivação em pensar e fa-
zer Ciência desde sempre. E, justamente, é essa motivação que buscamos quando 
ofertamos cursos que possibilitam uma formação de professores pautada numa 
integração entre as diversas áreas do conhecimento, como a Especialização em 
Ciências da Natureza e Educação Matemática do Campus Ceres, através da qual 
foi possível oferecer um pouco da beleza das Ciências Naturais e da fascinante in-
terdisciplinaridade entre a matemática e a educação, na busca por uma formação 
continuada integralizadora para professores e professoras, que agora devolvem à 
sociedade uma parte significativa daquilo que, ao mesmo tempo, aprenderam e 
ensinaram durante sua formação.



Lucianne OLiveira MOnteirO andrade | SiMOne GOMeS FirMinO

(OrGanizadOraS)

6

Na busca pela construção de caminhos formativos e fortalecimento 
da pesquisa em Ciências e do trabalho docente, o livro foi organizado a par-
tir de pesquisas e experiências formativas de professores/as e pesquisadores/
as da primeira turma da Especialização em Ciências da Natureza e Educação 
Matemática do Campus Ceres, que teve início no ano de 2017. Sendo assim, 
essa coletânea de textos tem como principal objetivo chegar às mãos de professo-
res/as da Educação Básica, licenciandos e professores/as de áreas afins. A refle-
xão principal dos capítulos se inscreve entre a formação continuada, o ensino de 
ciências e matemática e abordagens de questões essenciais, as quais atravessam o 
currículo e a formação de professores de Ciências e Matemática. As articulações 
apresentadas nos capítulos situam a formação, o ensino, a aprendizagem, a prá-
tica docente e os fatores singulares e particulares do contexto socioeducacional. 

Com temáticas que abordam desde o processo histórico da feminização 
da profissão docente, passando pela delicada e fundamental questão das emo-
ções nos contextos de ensino e aprendizagem; indo em direção aos desafios da 
formação inicial de professores de Matemática, chegando então nas reflexões e 
metodologias da formação continuada sobre o processo de aprendizagem ma-
temática; o uso inclusivo de modelos didáticos para a aprendizagem de conteú-
dos complexos como a diversidade dos invertebrados nas aulas de Ciências e 
Biologia, atravessando o problema do uso de drogas no ambiente escolar e como 
prevenir tal comportamento; a tecnologia a serviço da inovação de sistemas edu-
cacionais realmente inclusivos, além da importância dada às metodologias de 
ensino na busca por resultados mais eficazes na sala de aula de química. 

Enfim, entre caminhos e descaminhos, a Ciência, de modo geral, é im-
prescindível para nossa vida natural e social. Seja como herança de nossos an-
tepassados, como revoluções, como discursos, como pesquisa ou em seus pro-
pósitos sociais e políticos, as Ciências fazem parte do que somos enquanto seres 
humanos. Resta-nos então, compreender motivados pelas palavras de Pedro 
Demo que, “a maior virtude do conhecimento é saber lidar com as limitações 
de um ser mortal, descartável, passageiro. Porquanto, saber razões das coisas 
permite mexer nas coisas. É o que faz a tecnologia, a engenhosidade humana de 
interferir na natureza e na história”. 

Simone Gomes Firmino
Goiânia, junho de 2022. 



OS PROCESSOS HISTÓRICOS DA FEMINIZAÇÃO 
DA PROFISSÃO DOCENTE: UMA ANÁLISE NO 

INTERIOR DO ESTADO DE GOIÁS

Lavine Jordane Queiroz de Azevedo
Simone Gomes Firmino

Introdução

Quando falamos em História da Educação nos remetemos a vários pro-
cessos históricos, no entanto, é preciso compreender como se deu o próprio 
processo de desenvolvimento da educação, ou seja, como esta era exercida? E 
para quem era exercida? Para contextualizarmos tais processos históricos da 
educação, devemos iniciar pela História da Pedagogia. Assim, conseguimos 
compreender que a história da pedagogia em seu sentido próprio, nasce entre os 
séculos XVIII e XIX, e que é no decorrer deste último que se configurou como 
pesquisa elaborada por pessoas ligadas à escola. Historicamente, a pedagogia 
surge como uma história ideologicamente orientada, que valorizava a conti-
nuidade dos princípios e dos ideais, convergindo sobre a contemporaneidade e 
construindo o próprio passado de modo orgânico e linear, destacando os ideais 
e a teoria, representada sobretudo pela filosofia (CAMBI, 1999).

Para Cambi (1999), tratava-se de uma história convicta e teoricista, sem-
pre muito distante dos processos educativos reais. Não levando em consideração 
as diversas sociedades, além de ser diferenciada por classes sociais, sexo e idade; 
distante também das instituições em que se desenvolviam (a família, a escola, a 
oficina artesanal e, em seguida, a fábrica, mas também o seminário ou o exército 
etc.) e; distante das práticas de educação ou de instrução, das contribuições das 
ciências, sobretudo humanas, para o conhecimento dos processos formativos 
(em primeiro lugar, psicologia e sociologia). Tal história devia difundir entre os 
docentes – que não eram seus destinatários – uma ideia de educação desenvol-
vida em torno dos próprios princípios ideais (mais que das práticas) e, através 
destes, das ideologias que os inspiravam.

A escola tem papel fundamental na construção do cidadão e se funda-
menta em transmitir, de maneira organizada, coerente e lógica, os conhecimen-
tos produzidos e acumulados pela humanidade (OLIVEIRA et al., 2013). Mas 
apesar desta importância para a produção do conhecimento científico, filosófico, 
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cultural e político, a educação foi durante muito tempo um privilégio tanto para 
o seu estudo e quanto para o ensino, estritamente somente para homens brancos 
e de classe mais abastada, tanto (LOURO, 1997). Isso levou a um cenário que 
durante muito tempo, as mulheres viveram à sombra dos homens e sob as im-
posições das escolhas masculinas sem a consideração de seus desejos próprios.

No que se refere à história da profissão docente, podemos perceber que 
o magistério se tornou uma ocupação majoritariamente feminina no fim do sé-
culo XIX, esta transformação reflete até hoje na conjuntura do quadro docente 
das Instituições de ensino (XAVIER, 2014). As trabalhadoras que já estavam 
presentes no espaço público por meio do trabalho, majoritariamente doméstico, 
continuaram por muitas décadas sem acesso à escola. Entretanto, aquelas que 
possuíam condição, brancas e da classe média, pouco a pouco iam conquistando 
seu espaço, frente ao cenário profissional relacionado à educação (LIMA, 2015).

O objetivo principal deste este trabalho, consiste em uma investigação 
sobre as relações com os processos sociais, políticos e educacionais que acarre-
taram nas mudanças da de profissionalização docente no contexto histórico-e-
ducacional brasileiro. Sendo assim, tem o anseio de demonstrar e interpretar a 
realidade escolar brasileira a partir de um recorte com as realidades históricas e 
atuais de três cidades localizadas no interior do estado de Goiás, em estabeleci-
mentos de públicos de ensino, sendo assim, refletindo sobre uma temática que 
para muitos ainda se faz desconhecida.

Dada a importância da presença da mulher no contexto da História da 
Educação e destacando os motivos e acontecimentos históricos que levaram ao 
atual cenário da educação brasileira, qual seria a natureza desta predominância 
de profissionais mulheres? Esta presença acentuada da mulher na educação ao 
longo do tempo foi sendo naturalmente assumida, como um trabalho tipicamen-
te feminino, isso é, por ser associado as suas habilidades afetivas e maternais. 
Outro fato que será explorado neste artigo condiz com o processo histórico o 
qual seria justificado pela evasão da presença masculina da profissão docente 
pelos baixos salários e pela desvalorização da profissão, fatos provenientes justa-
mente pelo processo de feminização da educação.

A inserção da mulher na educação

Até meados do século XIX o Brasil era predominantemente agrícola, exis-
tia uma divisão social baseada em classes, a sociedade estava subdividida entre 
proprietários e não proprietários de terras, senhores e escravos, com uma visível 
ausência das mulheres no espaço público (MELNIKOFF; MELNIKOFF, 2014). 
Em meados de 1827, os legisladores determinaram que se estabelecessem “escolas 
de primeiras letras” em todas as cidades e vilas mais populosas do Império, porém 
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a realidade ainda estava muito distante dessa imposição legal (LOURO, 2007).
A mulher nesta época era responsável restritamente aos cuidados com a 

casa, marido e os filhos, eram tratadas como incapazes intelectualmente, mem-
bros dos chamados grupos de doentes mentais e crianças. Não tinha nenhuma 
formação escolar ou as que tiveram pouca sabiam apenas ler e escrever, desde 
muito nova era adestrada a ser mãe e esposa, sua instrução alcançava estritamente 
as tarefas domésticas, aprender a bordar, cozinhar e costurar (ALMEIDA, 1996).

Segundo Safiotti (2013), era proibido que a mulher estivesse em qualquer 
espaço público limitando-se ao espaço privado, casa/quintal, revelava um pater-
nalismo que teve como impactos, dentre outros. Sendo assim esta restrição que 
a mulher sofria leva a uma condição de mera reprodutora, tornando-se apenas 
um objeto de domínio masculino e as afastava também da educação formal, não 
sendo permitido o acesso à escola. Para Louro (2012):

Ela precisaria ser, em primeiro lugar, a mãe virtuosa, o pilar de sustenta-
ção do lar, a educação das gerações do futuro. A educação da mulher seria 
feita, portanto, para além dela, já que a sua justificativa não se encontrava 
em seus próprios anseios ou necessidades, mas em sua função social de 
educadora dos filhos, na linguagem republicana, na função social de for-
madora dos futuros cidadãos (p. 447).

Segundo a historiadora Mary Del Priore (2007), até meados do século 
XIX, o propósito da educação feminina se dava somente através de um aprendi-
zado dos afazeres domésticos, principalmente para aquelas mulheres de classes 
inferiores da sociedade, onde não havia por meio das elites educacionais uma 
preocupação com a instrução profissionalizante da mulher.

Foi a partir da abertura de instituições para educação das meninas que se 
iniciou espaços de profissionalização da mulher, neste espaço a mulher come-
çou a ter oportunidade de atuar fora dos portões de casa, possibilitando assim a 
articulação do poder. As mulheres tomaram seu espaço no campo educacional 
como professoras, mas eram isentas de ensinar geometria, essa disciplina era cri-
tério para estabelecer níveis de salários o que acentuava também a discriminação 
sexual (FREITAS, 2000).

Feminização da docência no século xx até a atualidade

Segundo Telles e Silva (2013), foi somente no século XX que as mulheres 
ganham visibilidade por meio de livros e manifestos de sua própria autoria, tendo 
a mídia cada vez mais atuante, movimentos sociais, revistas direcionadas, re-
censeamentos.  Isso proporcionou as condições para que mulher pudesse iniciar 
o processo, aonde pode ter espaço para a sua inserção no mercado de trabalho.

Para as mulheres cabe o desempenho de funções onde a força física não 
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seja exigida, onde o poder da sedução possa ser usado, e onde os seus cuidados 
possam ser aplicados. O acesso que as mulheres começaram a possuir à educa-
ção, principalmente o ensino superior, trouxe uma nova realidade, mas, mesmo 
assim, a mulher só poderia assumir trabalhos com profissões ligadas a saúde e à 
educação (WOLFF, 2010).

Conforme Almeida (1996), que também argumenta que o trabalho femini-
no deixou de ser ditado apenas pelos atributos de vocação e missão, tornando-se, 
no cenário econômico do século XX, uma exigência ante os tempos que corriam, 
não somente pela profissão em si, como em relação ao ingresso financeiro (p. 83).

Através de seus estudos, Almeida (1998), apontou que as transformações 
que ocorreram a fim de modificar as relações com a docência, estiveram ligadas 
às alterações nas relações patriarcais, que reestruturaram a sociedade do século 
XX. Portanto, o magistério foi para elas a forma de sustentarem a si e suas famí-
lias por meio de uma profissão mais notória que as demais possíveis.

Para Rabelo (2004), o processo de feminização também um possui cunho 
político: houve uma diferenciação entre a remuneração de professoras e profes-
sores, sendo que para que o ensino tivesse abrangência maior era necessário que 
houvesse uma modernização deste sistema e assim seria melhor investir em pro-
fessoras que possuam salários menores. Conforme Catani (1997) apud Rabelo 
(2004) mostra como esse pensamento justificava-se:

Para que a escolarização se democratizasse era preciso que o professor cus-
tasse pouco: o homem, que procura ter reconhecido o investimento na for-
mação, tem consciência de seu preço e se vê com direito à autonomia – 
procura espaços ainda não desvalorizados pelo feminino. Por outro lado, 
não se podia exortar as professoras a serem ignorantes, mas se podia dizer 
que o saber não era tudo nem o principal. Exaltar qualidades como abne-
gação, dedicação, altruísmo e espírito de sacrifício e pagar pouco: não por 
coincidência este discurso foi dirigido às mulheres (p. 28-29).

Conforme Almeida (1998), um dos fatos que não permitiram que as mu-
lheres ingressarem nas demais profissões, que são representadas pelo seg-
mento masculino, e a aceitação do magistério, que é ligado aos atributos de 
missão, vocação e continuidade daquilo que era realizado no lar, fizeram que a 
profissão rapidamente se feminizasse.

O trabalho docente, naquela época era uma das profissões mais acessível 
para as mulheres, principalmente aquelas vindas de famílias da classe alta, pois, 
até meados da década de 30, era o único trabalho que ligava as suas atribuições 
domésticas com uma atividade remunerada sendo digna para elas. Aquilo que 
as mulheres aprendiam deveriam servir para suas famílias, elas deveriam estar 
atreladas às atividades do lar, conforme assinala Almeida (1996), dizendo que a 
mulher deveria ser instruída:
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[...] as mulheres deveriam ser educadas de forma que o lar e o bem-estar do 
marido e dos filhos fossem beneficiados por essa Zinstrução. [...]. Assim as 
mulheres poderiam e deveriam ser educadas e instruídas, era importante 
que exercessem uma profissão — o magistério — e colaborassem na for-
mação de diretrizes básicas da escolarização manter-se-iam sob a liderança 
masculina (p. 73).

Apesar de terem seus espaços nas escolas, as mulheres não tinham o poder 
de condução das mesmas, elas tinham apenas a função de lecionar. A estrutu-
ra administrativa, os cargos de maior autoridade que eram a minoria das vagas 
eram liderados por homens, sendo assim, havia um controle sobre a ação da mu-
lher na escola, como uma submissão delas aos homens. Estes que se dedicavam 
à educação, no decorrer do século XX, apresentavam facilidades de promoção 
na carreira do magistério e no sistema educacional em geral (RABELO, 2004).

Era muito mais difícil que as mulheres conseguissem ascensão profissio-
nal, que conseguissem chegar aos mais altos postos das instituições de ensino 
que trabalhavam, muitas continuavam na carreira de professora de ensino primá-
ria por longo tempo. A ausência feminina nos espaços de decisão também se ex-
plica pelo processo de socialização que, ao determinar a elas a exclusividade do 
trabalho reprodutivo e seus desdobramentos, evidenciam as condições de sua 
marginalização do espaço público, delegando ao homem a liderança do trabalho 
produtivo e as decisões da sociedade (CABRAL; DIAZ, 1998).

Neste contexto, há uma naturalização do poder da masculinidade que 
aconteceu à medida que se eterniza as diferenciações entre homens e mulheres, 
essa visão vai sendo revalidada como uma ordem estabelecida e dessa forma 
fundada socialmente quase sem questionamentos, de modo bastante natural ao 
longo do tempo (RABELO, 2007).

Em 1930, foi estabelecido uma política de ambiguidades em relação aos 
professorados ao mesmo tempo que dignificava a imagem profissional havia a 
contenção do salário (FARIA, 2016). Nesta época as mulheres eram maioria no 
magistério e sua imagem de reprodutora da moral da família e a da pátria, tendo 
tão nobre função social.

Segundo Almeida (2014), na década de 1970, no âmbito do magistério, 
um dos fatores que contribuiu para o processo de desvalorização profissional 
foi o ingresso nas escolas da população de baixa renda. Nos cursos de formação 
de professores ingressaram principalmente moças à procura de uma alternativa 
a profissões ainda menos valorizadas, o que se concretizou com a abertura de 
cursos noturnos para os que já estavam no mercado de trabalho. À medida 
que cresce a presença feminina, diminuem as remunerações, a ocupação pas-
sa a ser considerada pouco qualificada e decai o prestígio social da profissão 
(CHAMON, 2005).
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Em 2001, em 96% dos domicílios brasileiros, a principal responsável pe-
las tarefas domésticas era uma mulher. Isso evidência o fato que apesar das 
terem conquistados seus postos de trabalhos, principalmente na carreira do-
cente, realizam jornadas mais extensas de trabalho não pago e na organização 
familiar. No Brasil, as mulheres realizam uma jornada de trabalho doméstico 
três vezes maior do que os homens, mesmo quando eles estão em situação de 
desemprego (DEDECCA, 2004).

Metodologicamente

A pesquisa se caracterizou como uma investigação de cunho bibliográfi-
co, que segundo Denzin e Lincoln (2005, apud SANTOS; GRECA, 2013) é uma 
atividade situada que localiza o observador no mundo; consiste em um conjunto 
de práticas interpretativas que         tornam o mundo visível a partir de uma série de 
representações, na busca por transformações.

A pesquisa se deu em seis estabelecimentos escolares de Ensino Básico da 
Rede Pública do estado de Goiás, sendo eles localizados nas cidades de Carmo 
do Rio Verde, Ceres e Rialma todas estas localizadas no centro goiano, na região 
do Vale do São Patrício. Participaram da pesquisa 20 docentes do sexo feminino, 
com formação em quaisquer tipos de cursos de licenciaturas, que lecionam na 
segunda fase do Ensino Fundamental II (6º ano à 9º ano) e do Ensino Médio. 

Ao todo foram realizadas duas formas de coletas de dados para a pesquisa, 
sendo uma por meio de um questionário e o outro por entrevistas, sendo estas em 
formato semiestruturadas. Todas as docentes receberam e assinaram o Termo de 
Consentimento de Livre Esclarecimento (TCLE), é a fonte de esclarecimento 
que permitirá ao participante da pesquisa tomar sua decisão de forma justa e 
sem constrangimentos. É a proteção legal e moral do pesquisador, posto que é a 
manifestação clara de concordância com a participação na pesquisa.

A escolha pelo questionário se pelo fato de que o seu uso, não apenas testa 
a habilidade do respondente, mas mede a sua opinião, seus interesses aspectos 
de personalidade e de informação biográfica (GUNTHER, 2003). Sendo assim, 
ele tem função de aferir com excelência uma determinada informação para a 
análise das respostas da amostra analisada. Ao todo 16 docentes responderam 
ao questionário, as principais linhas de análise foram: idade das profissionais, 
tempo de docência, motivação pela escolha da profissão e a relação entre os 
acontecimentos que ocasionaram a feminização da docência (Apêndice I).

Foram realizadas quatro entrevistas com as docentes, para isso, foi usada 
a entrevista semiestruturada, que conforme May (2004), permite ao entrevista-
do responder perguntas dentro da sua própria estrutura de referências. Assim, o 
entrevistado tem liberdade nas suas respostas em relação ao tema abordado, e o 
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entrevistador pode intervir se considerar que houve um desfoque dos assuntos 
abordados e também caso achar necessário, pode esclarecer ou retomar o tema.

Nenhuma das participantes desistiu ou solicitou interromper as en-
trevistas ou questionários, mesmo sabendo que podiam fazê-lo. Além disso, as 
identidades das participantes foram substituídas e seus direitos respeitados pelas 
normas éticas. Toda a coleta das informações se deu entres os meses de março 
e abril de 2019, sendo realizada em ambiente escolar, com a devida autorização 
do responsável legal pela instituição. As entrevistas foram gravadas em formato 
de áudio, com a autorização do entrevistado e, posteriormente, transcritas. 

Os dados encontrados foram analisados levando em consideração seu 
conteúdo, baseando-nos assim, na análise de conteúdo desenvolvida por Bardin 
(2011), é um conjunto de técnicas de investigação que, através de uma descrição 
objetiva, sistemática e qualitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tem 
por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações. Segundo Chizzotti 
(2006), o objetivo da análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido 
das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas 
ou ocultas.

Estes dados foram analisados juntos aos dados e informações que foram 
colhidos através de uma revisão bibliográfica, em livros, teses e artigos publi-
cados. Segundo Duarte (2004), essa revisão é fundamental quando se precisa/
deseja mapear práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos 
sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, em                                              que os conflitos e con-
tradições não estejam claramente explicitados. 

Portanto, uma “revisão de bibliografias se faz em qualquer que seja a na-
tureza da pesquisa”, e por isso mesmo é sempre bom ter clara e distintamente, 
as características de uma pesquisa bibliográfica, de fato; isto é, tal pesquisa re-
quer uma “série de procedimentos de busca por soluções que dizem respeito 
ao conhecimento que o estudo/pesquisa proporcionará em relação ao objeto 
estudado” (LIMA; MIOTO, 2007, p. 38).

O desvelamento dos dados

A investigação realizada nesta pesquisa, possibilitou conhecer mais pro-
fundamente como se deu a formação e a contextualização da educação, em re-
lação ao processo histórico de feminização na educação. Este trabalho também 
explora os possíveis motivos que levaram ao cenário atual dos docentes da edu-
cação básica. Além de, buscarmos desvelar como as profissionais contemporâ-
neas avaliam, relacionam e compreendem esse processo histórico e suas conse-
quências para a educação em geral.
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Perfil docente na educação básica

Dados do Recenseamento Demográfico de 1980, revelaram que 86,6% do 
professorado brasileiro era do sexo feminino, sendo que no ensino pré-primário 
e o ensino de 1º grau tínhamos uma representação 99% e 96,2% de representa-
tividade (BRUSCHINI; AMADO, 2013). Em 1997, quando foi realizado o pri-
meiro Censo de professor, cerca de 14,1% da categoria é constituída de homens 
e 85,7% de mulheres.

Esta realidade continua até os dias de atuais, pois segundo o Censo Escolar 
2018 (INEP, 2019) existem 2.226.423 docentes atuando na educação básica, sen-
do que cerca 79,9% (1.780.000) deste total é composto por profissionais do sexo 
feminino e 446.423 (20,1%) são do sexo masculinos. Podemos observar que este 
fenômeno acontece desde a vários anos, perpetuando assim a maioria de do-
centes femininas atuando na educação básica, outro fator importante é que este 
cenário é observado em todas as regiões do país.

Se analisarmos a relação de quantitativos de docentes da educação bá-
sica brasileira em todas as regiões do país divididas pelo sexo, temos que: na 
região Nordeste dos 624.787 de professores 485.697 (77,7%) são mulheres e 
139.090 (22,3%) são homens; na região Norte temos que 196.831 de professores 
138.147 (70,2%) são mulheres e 58.684 (29.8%) são homens; na região Sudeste 
dos 903.549 de professores 740.746 (82%) são mulheres e 162.803 (18%) são ho-
mens; na região Sul de 335.994 de professores 284.495 (84,7%) são mulheres e 
51.499 (15,3%) são homens; e pôr fim a região Centro-Oeste, a qual estamos 
inseridos aonde dos 166.146 dos professores 131.369 (79,1%) são mulheres e 
34.777 (20,9%) são homens. 

Ao observamos os dados de cada região, verificamos que apesar de cada 
um possuir quantitativos de docentes diferentes, o percentual entre os docentes 
de sexo feminino é sempre superior se comparada com o sexo masculino. Estes 
índices evidenciam uma real existência de um processo de feminização da edu-
cação brasileira, chegando ao ponto de ser uma profissão expressivamente de 
mulheres. Isso é, segundo Bruschini e Amado (2013), isso se justifica, pois, à 
docência, enquanto carreira feminina incorpora elementos da ideologia sobre a 
domesticidade e a submissão da mulher.

O número de docentes nos diversos níveis da Educação Básica é possível 
notar que inversa à tendência decrescente da presença de mulheres nas distintas 
etapas do ensino é a valorização do profissional dessas etapas (Tabela 01). Isso se 
evidencia pelo fato que os professores da educação infantil são menos valorizados, 
detendo baixa formação, salários precários e pouco reconhecimento, os professo-
res do ensino profissional têm salários mais elevados (OLIVEIRA, 2015).
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Tabela 01 – Número de docentes por sexo, região geográfica e dos níveis de ensino da 
Educação Básica. (Fonte: Censo escolar 2018- INEP, 2019).

O Censo Escolar de 2018 (INEP, 2019), trouxe também os dados sobre a 
faixa etária em que as docentes da Educação Básica no país, a maioria se encon-
tram entre as faixas dos 30 anos aos 49 anos, totalizando 1.176.813 de profissio-
nais com 66,1% do total de professores. Esta predominância percentual também 
ocorreu nesta mesma faixa etária entre os docentes das cidades que fizeram par-
te da pesquisa (Carmo do Rio Verde, Ceres, Rialma) e no Estado de Goiás com 
respectivamente com 79,4%; 65,9%; 66,6% e 69,4%. Já entre as docentes com 
até 29 anos, representam apenas 13, 23% de docentes femininas do Brasil.

Analisando os questionários

As dezesseis professoras que participaram desta pesquisa respondendo 
aos questionários, foram nomeadas de forma aleatória nomeadas com letras e 
números, por exemplo:“Pa1, …, Pa16”, para identificação na análise das respos-
tas. Foi usado um modelo de questionário semiestruturado, que traz um formato 
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bem mais flexível, tanto com questões de alternativas pré-determinadas, como 
com questões onde se pode escrever suas próprias opiniões.

Das professoras, três (3) tem entre 20 a 25 anos, duas (2) entre 26 a 30 
anos, uma (1) entre 36 a 40 anos, quatro (4) entre 41 e 45 anos, três (3) entre 46 e 
50 anos e três (3) com mais de 50 anos. Não houve participantes entre a idade de 
31 a 35 anos (uma das idades propostas no questionário).

A maioria destas profissionais é formada na área de Pedagogia repre-
sentando um total de 37,5%, seguidas pelas licenciadas em Matemática com 
25%, Biologia com 18,75%, Letras com 12,5% e Geografia com 6,25%. Do to-
tal das docentes, cincos (5) declaram possuir pós-graduação em diferentes áreas, 
como: Gestão e Políticas Públicas, Gestão Escolar, Planejamento e Supervisão 
Educacional, Psicopedagogia e Formação Socioeconômica do Brasil.

Em relação ao tempo de atuação na docência cinco (5) estão na profissão 
no máximo há três anos, duas (2) tem até 8 anos, três (3) até 14 anos, outras três (3) 
têm até 20 anos de profissão e outras três (3) possuem mais de 20 anos atuando 
como professoras.

Indagadas sobre quais os motivos que as levaram a escolher um curso su-
perior ligado à docência, a opção pela vocação foi a mais frequente com 30% das 
escolhas nos questionários, seguidas pela identificação profissional com 23,3%, 
a acessibilidade ao curso com 20%, a realização profissional com 10%, a influên-
cia da família 6,7%, a questão financeira 6,7% e apenas 3,3% elegeram a falta 
de opção. Com estes dados obtidos podemos inferir que vocação de uma pessoa 
séria socialmente determinada implicando numa combinação única de sua his-
tória genética, pessoal, familiar e cultural (SANTOS; MACHADO, 2010). O 
estudo de Alves-Mazzotti (2007), também sinalizou a vocação como sendo um 
elemento bastante presente na representação social do ser professor.

As principais influências que fizeram com que as professoras escolhessem 
a profissão docente se deram de formas diferentes, sendo estas marcantes e que 
contribuíram para a construção da profissional em que se tornaram. Em alguns 
casos, as docentes tiveram experiências durante sua vida com professores que 
as inspiraram e proporcionaram a escolha pela profissão docente como uma 
escolha profissional.

Conforme Catani et al. (2000), afirma que o gosto pela educação é crucial 
para o desenvolvimento das relações positivas ou negativas que posteriormente 
passam a estabelecer com o conhecimento e com outros valores relacionados à 
atividade docente. É o que pudemos verificar nas falas abaixo:

“Professores me incentivaram a fazer os cursos disponíveis na região” 
(Professora Pa1).
“Inspiração em grandes professores que tive, foi uma realização pessoal” 
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(Professora Pa14). 
“Tive professores que me inspiraram muito para seguir esta profissão” 
(Professora Pa16).
“Umas das maiores influências foram alguns professores que tive no ensi-
no fundamental” (Professora  Pa3).

Para outros, já havia uma vontade de seguir a carreira que vem desde a 
infância, não houve influência direta para a escolha profissional e sim indireta-
mente de modo inconsciente. Segundo Santos et al. (2009), a subjetividade de 
cada indivíduo o diferencia como ser humano único, por suas vivências pes-
soais, suas relações interpessoais e intrapessoais, seu meio cultural e pelos seus 
processos de ensino e de aprendizagem durante toda a vida. Observamos está 
escolha através das falas:

“Escolha Própria” (Professora Pa2). 
“Desde criança sempre sonhava em ser professora” (Professora Pa7). 
“Identificação com a profissão” (Professora Pa4).
“Ter uma grande vocação para o magistério” (Professora Pa15).
“A docência sempre foi uma área de atuação que eu sempre admirei, desta-
cando sua importância social” (Professora Pa6).
“Me identifiquei pela profissão, amo ser professora. É uma profissão que 
me satisfaz” (Professora Pa8).
 “É gratificante saber que você é capaz de transmitir conhecimento ao alu-
no” (Professora Pa5).

A influência do círculo familiar em que estão inseridos foi responsável 
pela escolha da profissão. Percebemos que essa identificação se dá por meio das 
relações afetivas entre os entes envolvidos. Isso é citado por Santos e Antunes 
(2008), que esclarecem que é através das primeiras relações familiares, temos as 
construções dos próprios ideários e dos conceitos que internalizamos da cultura, 
sendo estas o início da real percepção acerca de si mesmo. Sendo observada nos 
dizeres das professoras:

“Necessidade de trabalhar e influência da família e porque eu gosto de dar 
aulas” (Professora Pa13). 
“Na época era a única graduação que pude ter acesso” (Professora Pa12).
“Desde cedo me identifico na área e venho de uma família composta por 
vários profissionais da área”        (Professora Pa9).

A primazia pela escolha docente se deu na prática da profissão, isto é, 
somente após o primeiro contato, é que houve um encantamento. Algumas pro-
fessoras que optaram pela docência por motivos extrínsecos à mesma, depois 
passaram a gostar da profissão (RABELO;  MARTINS, 2010). Fatos que se ex-
plicam nas falas:

“O estágio da Capes PIBID, pois gostava muito da área de Biologia, com 
o PIBID passei a gostar da docência” (Professora Pa10).
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‘No início era somente uma simples escolha de prestar um concurso, mas 
hoje é um sonho realizado” (Professora Pa11).

Das respostas recebidas, foi possível verificar que por unanimidade das en-
trevistadas, acreditam que a profissão docente não representa uma profissão so-
mente para mulheres. Mas que para ambos os sexos, não existe restrição de atua-
ção e que independe se são homens ou mulheres. Sendo assim, é perceptível que 
as concepções sobre o exercício da profissão, professores e professoras remetem às 
próprias experiências, apontando tensões entre os significados masculinos e femi-
ninos tradicionais e tentativas de transformação desses valores (VIANNA, 2002).

Apesar das professoras não considerarem a profissão docente, como sen-
do uma profissão feminina, das dezesseis professoras, apenas cinco delas não 
acreditam que existam marcas de feminilidade na profissão. A professora Pa4 
disse que “o professor tem o objetivo de formar cidadãos críticos”, sendo assim 
seria indiferente seu sexo, mas sim se fossem bons profissionais. Já a professora 
Pa8 expôs que a profissão docente “depende de cada profissional se dedicar e 
que existem homens competentes pertencentes a esta categoria”. Para Rabelo 
(2010), o “gosto pela profissão” em muitos dos casos está ligado a uma aptidão 
por estudar, transmitir e partilhar conhecimentos, além disso, o gosto por ensi-
nar e pela profissão é inerente à profissão.

Entre as que acreditam que a profissão docente possui marcar de femini-
zação, muitas acreditam que isso se deve pela natureza feminina inata. Como 
descrito pela professora Pa16 “existem muitas características que são únicas 
das mulheres que estão impregnadas na profissão, como o ato de cuidar”. Há 
outro ponto levantado, que foi descrito pela professora Pa5, aonde citou que 
“as mulheres têm mais paciência para lidar com alunos indisciplinados”. E o que 
também revelou a professora Pa3, que “a mulher tem maior facilidade de se rela-
cionar com os alunos”. Além do mais, a professora Pa9 disse que estas marcas 
“existem devido à nossa longa cultura do patriarcado provedor e da mulher”. 
Estes argumentos também são colocados por Souza (2002):

O “cuidado” na escola é apropriado como uma concepção universal da 
“intuição” e da vivência “femininas” que transcendem as supostas racio-
nalidade e dedução “masculinas”. […] Ela, por sua vez, sugere a neces-
sidade da “presença materna” e do cuidado no processo da socialização 
primária como uma exigência do modelo burguês ocidental de família. As 
práticas de “cuidado” seriam parte, portanto, das transformações articula-
das à modernidade (p. 383).

Em relação à indagação, se acreditam que por haver maioria feminina 
na educação básica possa existir algum tipo de valorização e desvalorização da 
profissão docente, doze das professoras disseram não acreditar na relação entre a 
maioria na desvalorização da educação brasileira e a maioria feminina.
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Analisando as entrevistas

Para analisarmos os dados das entrevistas fora utilizado o método de aná-
lise de conteúdo apresentado por Bardin (2011), o qual prevê as seguintes fases 
fundamentais: pré-análise é a fase de organização tem por objetivo operacionali-
zar e sistematizar as ideias iniciais de maneira a conduzir a um esquema preciso 
de desenvolvimento da pesquisa; exploração do material é a operação de anali-
sar o texto sistematicamente em função das categorias formadas anteriormente 
e a tratamento dos resultados a inferência e a interpretação, onde os resultados 
brutos, ou seja, as categorias que serão utilizadas como unidades de análise são 
submetidas a operações estatísticas simples ou complexas dependendo do caso, 
de maneira que permitam ressaltar as informações obtidas, levando as possibili-
dades teóricas (BARDIN, 2009).

As quatro docentes entrevistadas foram identificadas com pelas letras Pb 
e classificadas por sequência numérica de forma aleatória. Dos depoimentos co-
lhidos emergiram três grandes categorias que nos ajudaram a desvelar o fenô-
meno investigado, sendo elas: “A decisão por ser docente”, “A relação entre a 
profissão docente e o processo de feminização” e “Motivos para a maioria de 
docentes mulheres e a Desvalorização da Educação”.

Essas categorias foram estruturadas através das análises dos itens do rotei-
ro da entrevista semiestruturada, que continham os seguintes tópicos:
-Como se deu sua formação inicial e porque decidiu-se torna-se professora?;
-Você considera que o fato de você ter optado pela profissão docente tem relação direta com 
o fato de você ser mulher? Por que?;
-Na escola que você leciona há uma maioria feminina? Como você avalia essa questão?;
-Para você há uma relação entre o processo de desvalorização da Educação Pública com 
o processo de feminização da Educação brasileira? Por quê?

A decisão em ser professora: o gosto pelo ensinar

Desvelar a figura do professor vai além das instâncias institucionais. 
É preciso uma retomada da função social e educacional do mesmo. Pelos relatos 
das professoras ficou evidente que a escolha pela profissão docente se deu por 
diferentes motivações. Há primeira categoria analisada se remete a estas motiva-
ções para a prática docente, sendo elucidadas pelas falas que seguem.

No caso da professora Pb1, fica evidente que há uma vontade, um sonho 
em seguir a profissão, praticamente inatas e que se iniciou desde muito cedo. 
É perceptível que convicção pela docência veio desde a infância, sempre houve 
um desejo pela profissão. É o que os autores Bruschini e Amado (2013) chamam 
de vocação, a escolha da carreira se sustenta, na ideia de que as pessoas têm 
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aptidões e tendências inatas para certas ocupações.

“Sempre quis muito ser professora, fiz primeiramente um curso técnico em magis-
tério porque tinha um sonho mesmo em ser professora. Ingressei no mercado de tra-
balho após realizar concurso para trabalhar como professora no Estado, anos depois 
tive a oportunidade de me “especializar” e consegui concluir o curso em Ciências 
Biológicas para vencer o desejo de me tornar professora. Sempre gostei muito de 
ensinar. Sempre quis fazer parte deste grupo (docência), desde antes de fazer o ma-
gistério já gostava de ensinar. Minha mãe sempre me dizia que seria uma profissão 
difícil e que se me decidisse em me tornar professora deveria saber dos pontos positi-
vos e negativos” (Professora Pb1).

A professora Pb1, para conseguir seguir na carreira docente teve que se 
profissionalizar buscar um aperfeiçoamento na carreira, uma vez que, deveria se 
qualificar. Observamos isso nos dizeres de Nóvoa (1992), onde a profissionali-
zação se dá por um processo através do qual os trabalhadores melhoram o seu 
estatuto, elevam os seus rendimentos e aumentam o seu poder e a sua autonomia. 
Outro ponto relevante na fala da professora se deu pela desconfiança com que os 
familiares tiveram por sua escolha profissional, isso se deve por acreditarem nas 
barreiras enfrentadas pela profissão.

Para a professora Pb2, a preferência pela profissão da docência se deu 
inicialmente por falta de outra opção, na região a qual morava não possuía ou-
tras oportunidades. No entanto, na fala da professora ela ressalta que apesar da 
escolha da docência ter ocorrido desta forma, ela se sentia que se identificava e 
gostava da profissão. Conforme é verificado e dito por ela:

“Primeiramente eu fiz magistério e logo que terminei o magistério teve o concurso 
do Estado para professor e resolvi fazer e consegui ingressar e comecei minha carrei-
ra como professora. Escolhi a profissão pois, aqui na minha cidade naquela época 
não havia muita oportunidade de emprego. No meu caso foi uma junção pois não 
havia tantas oportunidades, mas eu também sempre gostei da sala de aula, gosta-
va e gosto de ensinar. [...]. E como era a oportunidade que eu tinha no momento 
agarrei. Então depois de uns cinco a seis anos que começar a dar aulas fiz o curso 
de História e posteriormente fiz também o curso de Pedagogia, curso que me deram 
bastante bagagem para ser a professora que sou hoje” (Professora Pb2).

Na última parte da fala da professora Pb2, é notória que a busca pela 
qualificação na profissão docente, foi de grande importância para sua carreira e 
a fez perceber que necessitava de um aperfeiçoamento, a sua vivência com outros 
profissionais também a proporcionou se tornar na profissional que é hoje. O que 
também é endossado na fala de Santos et al. (2008):

A aprendizagem própria, concreta, assumida pessoalmente, seja em uma 
relação dentro do ambiente educativo, ou não, contribui na configura-
ção de saberes da experiência, emanados pela temporalidade. Por isso, 
os saberes constituídos nas vivências interpessoais e nas práticas educa-
tivas são fundamentais nas ações dos docentes, ao enfrentar em situações 
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problemas que porventura surjam. É o conjunto de saberes únicos de cada 
professor que fundamentará o seu ato de ensinar, revelando o ser humano 
que é (p.47).

No caso da professora Pb3, apesar de todas as dificuldades que enfrentou 
para estudar durante sua infância com a deficiência física, ela recorda-se de sua 
primeira professora, fato esse observado que ela se recorda do nome de sua pri-
meira professora “Irene”, sendo assim uma ela foi uma personagem marcante 
em sua vida. Provavelmente, foi por causa da forma com que esta professora a 
ensinava com amor e dedicação que a fez depois escolher pela profissão, isto é, 
o estímulo se deu por experiências positivas que a inspiraram a seguir a carreira. 
A influência do professor parece ser relevante quando ultrapassa a sala de aula 
e se transforma em paixão por uma área do conhecimento ou por um modo de 
intervir diretamente na sociedade (TARTUCE; NUNES, 2010).

“Bom iniciei meus estudos um pouco tardio aos 7 anos, tive paralisia infantil e por 
dificuldade de minha mãe em poder me levar. Lembro-me da minha primeira profes-
sora que se chamava Irene e admirava o trabalho dela e cresci com essa vontade de me 
tornar professora, via nela uma inspiração a ser seguida, mesmo tendo dificuldade de 
locomoção era algo que tinha grande desejo que pudesse ser realizado. Fiz o magisté-
rio até os estudos adicionais, era o que eles chamavam de quarto magistério. Como 
eu e nem minha família não tinha condições de pagar uma faculdade, fiz o curso 
de técnico em contabilidade. Foi após receber a oportunidade de receber uma bolsa 
de estudo que ingressei no curso de Pedagogia e assim pude realizar o meu sonho. 
Enquanto ainda estava na faculdade comecei a trabalhar como telefonista, fiquei 
neste trabalho durante oito anos, depois fiz concurso para trabalhar na educação e 
hoje vejo que realizei um sonho de ter me tornado professora e que mesmo as minhas 
restrições físicas não me barraram em ajudar aqueles que querem aprender. Em rela-
ção a minha profissão me sinto muito realizada” (Professora Pb3).

Outro ponto marcante na fala da professora Pb3 é que mesmo não tenho 
condições de pagar uma faculdade, continuou os seus estudos, através de um 
curso técnico e quando teve a oportunidade de prosseguir seus estudos, ela assim 
fez, caracterizando assim a força de vontade. Assim ela conseguiu através dos 
estudos a realização de seu sonho em se tornar professora, e mesmo com as 
restrições físicas atua na profissão, rompendo com preconceitos.

A professora Pb4 entrevistada, trouxe em sua fala inicialmente a incerteza 
pela opção na carreira, isso conforme a professora disse, remete à profissão do-
cente com as diversas dificuldades enfrentadas por seus integrantes. Levando em 
consideração as expectativas com a remuneração digna, carga horária, condições 
de trabalho e a formação continuada.

“Bom inicialmente após terminar o ensino médio estava com muitas dúvidas em 
qual carreira seguir, é optei por fazer pedagogia, mas não tinha muita certeza do 
que gostaria de fazer. Depois que obtive a aprovação no vestibular e começar o curso 
não tinha muito a dimensão de o que esperar, tinha dúvidas sobre a profissão por 
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sempre ouvir dizer que professor ganhava pouco, que o cotidiano seria complicado, 
que seria uma área não tão valorizada. Mas o que pesou para que continuasse 
no curso foi a vontade que sempre tive em ensinar. O que me incentivou foi o fato 
que até então na família ninguém havia conseguido se formar em um curso supe-
rior, isso fez com que pudesse, também tive muitas influências de bons professores 
desde a educação básica, na época do ensino médio uma professora me influenciou 
bastante, ela transmitia o conteúdo de forma tão clara e fazia com que cada aluno” 
(Professora Pb4).

Outro fator importante que aqui ressaltamos é que em sua família, não ha-
via ninguém que teria conseguido prosseguir os estudos e se formar, sendo assim, 
para a professora este feito significou a realização de sonhos de toda a família. 
Fica evidente em sua fala que apesar dos pesares da profissão, essa escolha tam-
bém se deu pela vontade de ensinar, que a professora Pb4 disse que sempre houve. 
É o que corrobora Mosquera e Stobäus (2008), no qual sugere que a busca pela 
autorrealização se transforma em uma possibilidade para o exercício da docên-
cia. Essa ascensão na profissão seria a realização de algo que seja importante 
para sua própria vida ou para os demais que estão ligados afetivamente.

As motivações aqui apresentadas pelas professoras entrevistadas, como a 
vocação, a influência da família, professores que os inspiraram a seguir a profis-
são, realização pessoal e por não ter outras oportunidades, também foram abor-
dadas em trabalhos como de Lapo e Bueno (2002, 2003); Garcia et al. (2005) e 
Kozelski (2014).

Podemos interpretar, através desses depoimentos que o caminho percor-
rido por cada uma das docentes é subjetivo, e que se torna difícil generalizar ou 
apresentar dados conclusivos no que se refere à motivação docente. A ambigui-
dade referente a está subjetividade se intensifica, como, por exemplo, se analisar-
mos a vocação inata pelo trabalho docente, pois como explica Louro (2007), o 
número efetivo de vocações é muito menor do que aquele que uma análise mais 
profunda da problemática vem a revela. Isso se deve ao fato, de o autor alegar que 
existam professores que inicialmente não possuem convicção pela profissão e 
que através de estímulos de fatores extrínsecos à pessoa, e que a levam, com o 
passar do tempo, a reconsiderar a sua posição na profissão.

A relação entre a profissão docente e o processo de feminização

A ligação da figura da mulher com a profissão docente é historicamen-
te percebida em nossa sociedade e nos remete a imagem da feminilidade e da 
maternidade. Nessa segunda categoria, podemos perceber através das falas das 
professoras que as características da profissão docente se encontraram com o ca-
minho percorrido ao que levou no processo de feminização da educação.

Fica evidente com a fala da professora Pb4, que sua escolha profissional 
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teve como marca importante o fato de ser mulher, ela observa que as habilidades 
femininas ajudam no exercício da profissão. Estas habilidades são associadas à 
feminilidade e adquiridas socialmente pelas mulheres são vistas como inatas, não 
sendo consideradas na classificação hierárquica do processo produtivo (SOUZA, 
2002). Conforme podemos verificar em sua fala:

“Bom, para mim existe sim uma relação bastante grande ente a minha escolha pela 
docência e o fato de ser mulher, não é que este fato explique por si só esta escolha, mas 
no dia a dia no ambiente escolar, vejo que as mulheres possuem traços da natureza 
feminina que são importantes para a docência” (Professora Pb4).

Este pensamento também é endossado pela professora Pb3, que ao ser 
questionada se a escolha pela docência teve influência direta com o fato de ser mu-
lher, ela afirmou positivamente a pergunta e atribuiu ao que chamou de “instinto 
maternal” como determinante para a escolha. A atividade docente usa de carac-
terísticas da natureza feminina, pois a profissão requer sentimento, dedicação, 
minúcia e paciência (LOURO, 2007).

“Sim, a mulher possui uma forma diferenciada de lidar com os alunos no ambiente 
escolar, porque ela possui um instinto maternal, eu entendo que este fato não pesou 
muita minha escolha de me tornar professora” (Professora Pb3).

Diferentemente do que foi dito anteriormente, a professora Pb1 acredita 
que os homens são tão competentes quanto as mulheres, no que se refere à do-
cência. Sendo assim, apesar de existir maioria feminina na instituição em que 
ela trabalha, a eficiência no trabalho não está ligada ao fato de ser mulher ou 
homens, mas no perfil vocacional de cada um. Descaracterizamos assim, um 
preconceito com a qualidade de trabalho entre os sexos, isso, foi o que argumen-
tou Gilligan (1982), que é necessário buscar a diversidade caracterizadora da 
identidade docente, considerando o cotidiano escolar de professores e profes-
soras não como determinismos locais fragmentados e sim como um importante 
aspecto da organização social.

“Sim, na escola onde trabalho a maioria é feminina. Nunca havia parado para 
pensar sobre essa relação. Nós aqui na escola temos profissionais homens que se 
dão muito bem na sala de aula, então não acredito que tenha uma relação direita, 
pode ser até mesmo em relação de perfil de cada um. Claro que os homens são mais 
impacientes e normalmente eles querem resultados mais eminentes de imediato” 
(Professora Pb1).

Com a análise esta categoria, percebeu-se que as características atribuídas 
as mulheres sempre estiveram encarregadas com suas atividades de educar e 
cuidar dos filhos. Segundo Carvalho (1999), com a entrada da mulher no mundo 
de trabalho associou-se a ela essa função, visto que já a exercia no lar. Partindo 
disso, o trabalho docente passou a ser exercido, com o estereótipo de “missão 
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feminina como profissão, em que se constata flagrantemente a maioria de mu-
lheres nesta função” (ZIBETTI, 2007, p.13).

Após os apontamentos feitos pelas professoras verificamos que a associa-
ção da atividade de docente, baseia-se em explicações que relacionam a mulher 
há suas características biológicas com a consequente função materna, que estaria 
ligada à feminilidade, à tarefa de educar e de socializar os indivíduos durante a 
infância (VENTURINI; THOMASI, 2013).

Motivos para uma maioria de docentes mulheres e a desvalorização da educação 
pública

Na última categoria, veremos quais as implicações para a educação básica 
com a maciça presença de professoras e se a atual desvalorização da educação foi 
desencadeada por este fenômeno.

A professora Pb1 elencou uma questão, que considera mais provável para 
o afastamento dos homens da profissão docente, ela percebeu que apesar de ini-
cial, muitos homens cursarem o magistério, poucos ali se formaram. Isso se deve 
a uma expectativa na questão salarial aliada conjuntamente com o crescimento 
urbano e econômico (VIANNA, 2002). Os homens não poderiam gastar muito 
tempo em uma formação que não lhes parecia tão promissores, onde não teriam 
um o retorno financeiro certo.

“Quando eu fiz o magistério, na minha sala tinha bastante rapazes no grupo, tam-
bém tinha o desejo de se tornarem professores, mas eles acabaram optando por outros 
caminhos, talvez pelos salários ou pelo fato que para se tornar professor devessem 
continuar os estudos e os homens da época precisavam de um trabalho com retorno 
financeiro rápido, outro fator penso que possa ser uma questão de perfil de professor 
que muitos não possuíam” (Professora Pb1).

Demartini e Antunes (1993), também alegam este pensamento, onde as 
circunstâncias que determinaram o processo de feminização da educação foram 
marcadas por atitudes preconceituosas como diferenças salariais, curriculares. 
Esse processo teve seu início a muito tempo, tendo assim marcado profunda-
mente e carregando durante todo a construção da educação brasileira, com uma 
diferenciação da educação por gênero.

Há semelhanças nas falas das professoras, tanto que a professora Pb41 e 
Pb4 tem a mesma visão que os homens não têm a docência como primeira opção 
de carreira, elas creditam que o atual sistema educacional brasileiro como res-
ponsável pelo perfil docente. Outro ponto importante na fala da professora, ela 
acredita que os homens não possuem as mesmas habilidades úteis para a profis-
são docente que as mulheres possuíssem estas ditas “naturais”, como: cuidado, 
disciplina, paciência, afeto, ordem.
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“Pode ser os homens acabaram por optar por outros campos. O desenvolvimento 
deles, a carreira, a valorização salarial, eles conseguem com mais facilidade e a op-
ção em que eles deixaram a docência pode ser que se deu pela mudança de sistema, 
das regras, até mesmo da autonomia do professor em determinadas regras e leis. E 
a mulher teve nesse campo a oportunidade de se inserir na sua profissão, poder ter aí 
seu sustento” (Professora Pb1).
“Sim, há uma maioria feminina. Penso que esse fato se dá pela atual conjuntura da 
educação, talvez as dificuldades encontradas para a atuação do professor não sejam 
atrativas para os homens e preferem outros empregos. [...] vejo que ela as professoras 
conseguem identificar nos alunos um cuidado e uma relação próxima, que talvez um 
homem não conseguiria enxergar” (Professora Pb4).

Isso foi percebido por Chamon (2005), que analisou a falta de interesse dos 
homens pela profissão docente, sendo este um efeito causado pela falta de reco-
nhecimento que à profissão possui e aos salários, que seriam incombináveis com 
demanda grande de cobranças e além disse pela necessidade de sustentar suas 
famílias por serem responsáveis por maior parte da renda familiar.

À medida que as mulheres começaram a se inserir na sociedade, buscando 
uma profissionalização para se adequar ao mercado de trabalho, também houve 
um processo de inovação da educação, que foi se expandindo a diversos públicos 
e regiões do país. Deste modo, a profissão docente foi se constituiu cada vez mais 
de profissionais do sexo feminino, mas a remuneração destas profissionais não 
acompanhou este crescimento, isso se explica no afastamento das lutas reivindi-
catórias e a sua despreparação como força de trabalho, a presença das mulheres 
puxou para baixo a remuneração do trabalho docente (ALMEIDA, 1996).

Esta mesma explicação também foi percebida por Lapo e Bueno (2003), 
que alegaram que além dos baixos salários, as precárias situações, a insatisfação 
no trabalho e o desprestígio profissional estavam entre os fatores que mais con-
tribuíram para que os professores deixassem a profissão docente. A consideração 
de trabalho escolar como cuidado de crianças, a falta de afinidade com a profis-
são, a defasagem salarial perante outras profissões de maior status, a dificuldade 
de ingresso na carreira, as difíceis condições de trabalho e a possibilidade de 
ingressar em outras profissões, são algumas explicações possíveis para o afasta-
mento dos homens (FARIA, 2016).

Já a professora Pb3 disse que a desvalorização da educação está ligada 
a dois importantes fatores, sendo eles: o valor com que a sociedade atribui ao 
trabalho docente e a falta de investimentos. Sendo assim, se não houvesse estes 
problemas a profissão se tornaria mais atrativa.

“Acredito que sim a educação passa por uma fase onde está sendo desvalorizada, se 
houvesse maior investimento nesta área poderia sim haver outros perfis de profissio-
nais ingressando na profissão. Também acho que essa desvalorização não é somente 
em relação aos investimentos, mas também pela forma com que a sociedade encara a 
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escola, hoje em dia a escola tem enfrentados muitas barreiras, há muitos problemas 
de âmbito social envolvido com essa desvalorização” (Professora Pb3).

Visto todos os argumentos aqui analisados para explicar o processo de 
feminização que a educação tem passado, fica evidente que à docência é muitas 
vezes lembrada como uma atividade desvalorizada, isso se deve pelo fato que 
a sociedade não a valoriza como antes, muitos acreditam que isso se justifique 
pela falta de investimentos, já outros acreditam que a profissão é desvaloriza-
da pelo fato de serem exercidas pelas mulheres, que possuem condições naturais 
para cuidarem, isso contribui para a constituição de uma identidade profissional 
desfavorável à profissionalização.

Considerações finais

Inicialmente, as mulheres tiveram sua inserção na profissão docente (proces-
sos educativos), com o intuito de reforçar os aprendizados necessários às atribui-
ções domésticas, limitando o seu conhecimento em outras áreas. Posteriormente, 
houve a sua incorporação como estudante no Ensino Superior levando assim a 
sua entrada no mercado de trabalho. Mas a mulher naquela época, final do sécu-
lo XIX, era impossibilitada pela sociedade de assumir outras profissões que não 
fossem ligadas as duas características femininas. Estes fatos ocasionaram em uma 
concentração em áreas voltadas ao cuidado, como é o caso da docência.

No Brasil, os dados atuais revelaram que as mulheres constituem a grande 
maioria dos docentes que constituem a educação básica. A inserção das mulhe-
res nas instituições escolares como professoras, representa um marco das mudan-
ças histórias ocorridas na sociedade, já que antes este era um campo praticamen-
te reservado para os homens. O trabalho docente significou o trânsito do invisível 
para a visibilidade e a realização de algo que não fosse o único e prestigiado 
trabalho doméstico, como reduto privilegiado da feminilidade.

Os dados da pesquisa apontam que há diferentes e complexas motivações 
que levaram e levam as professoras em escolher a profissão docente. Mostrando 
ser necessário compreender como a motivação humana é entendida pelos docen-
tes, na possibilidade de seu desenvolvimento a partir de aprendizagens eficientes 
e eficazes desde o início da educação formal. Muitas destas motivações têm ori-
gem e se influenciam por aspectos intrapessoais e interpessoais, sendo muitas 
delas de forma subjetivas que se baseado na sua interpretação individual, mas 
pode não ser válido para todos. A vocação foi a motivação mais citada como 
forma de escolha do curso, mas muitas das professoras citaram o fato de não ter 
tido outras oportunidades para esta escolha.

A partir do século XX, com a expansão do direito a educação para todos, 
proporcionou a abertura de um campo de trabalho para as mulheres, contudo 
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as autoridades estatais para financiar está expansão reduziram salários, o que 
ocasionou com que os homens que precisavam sustentar suas famílias, não op-
tassem por esta profissão. Outro ponto destacado na pesquisa, que contribuiu 
para o atual cenário de feminização da educação, é o processo de desvalorização 
da profissão, sendo este constituído em um processo contínuo que tirou a auto-
nomia, passando a não ser uma profissão tão valorizada socialmente como era 
vista anteriormente.

Cabe salientar, que os dados obtidos na pesquisa não representam o perfil 
geral da população docente da educação básica do país, no entanto, estes da-
dos representam um recorte da realidade docente do interior do estado de Goiás. 
Após análise com pesquisas com temáticas semelhantes foi percebido que os re-
sultados obtidos se assemelham em muitos pontos.

Para a coleta de dados não houve resistência pelos responsáveis pela ad-
ministração das escolas, mas em alguns casos as professoras alegaram não ter 
tempo para a participação. Há muitos trabalhos semelhantes, mas estes inves-
tigam um perfil diferente de professoras que atuam na Educação Infantil. O tra-
balho tornou-se relevante, pois, representa um grupo de estudo que atuam em ou-
tros níveis de ensino, como os analisados neste trabalho.

Com as falas das docentes foi possível observar que a feminização da do-
cente é algo que elas não haviam observado e nem mesmo pensado, mesmo sendo 
algo que está impregnado na profissão de modo inconsciente. Por fim, fica evi-
dente que todo o processo histórico educacional que ocasionou a feminização da 
docência, foi importante para a inserção da mulher em um campo de trabalho, 
mas que para a atuação no trabalho docente implica antes de tudo em uma profis-
são, que exige profissionais qualificados e comprometidos de seu papel social no 
auxílio à formação de cidadãos, independente de é feito por mulheres ou homens.
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Introdução

Educação Inclusiva no Brasil

A educação é o ato em que se fornece ao outro o estímulo para o seu 
aperfeiçoamento cognitivo, físico e afetivo para que possa se desenvolver em 
sociedade e possamos ter cidadãos críticos e instruídos para cidadania plena 
(SOUSA et al., 2017).

Em parte da história da humanidade a exclusão de deficientes do seio da 
sociedade era considerada uma prática comum, reproduzida pela ideia de uma 
sociedade homogênea onde os que não se enquadrassem nos protótipos estabe-
lecidos como normais eram vistos como incapazes de conviver em sociedade 
(SILVA et al., 2016). Segundo Kassar (2011) no início da República, os primeiros 
sinais de atenção às pessoas com deficiências apareceram do impacto de ideias 
já difundidas na Europa compartilhadas por estudiosos do Brasil. 

Na década de 1970, iniciou o procedimento de institucionalização da 
Educação Especial no Brasil, mais apenas no final da década de 1980, com a 
Constituição Brasileira, conseguiu-se observar um crescimento considerável das 
designações à educação de alunos com deficiência (REIS et al., 2017).  A 
educação especial se caracterizou como uma modalidade de ensino para pessoas 
que possuem algum comprometimento físico e/ou intelectual, excluindo dos 
sistemas educacionais regulares e encaminhadas a classes e escolas especiais. 
Apesar da educação especial se basear em modelos segregacionistas, apenas a 
partir dela que se tornam possíveis os processos de escolarização baseados numa 
perspectiva inclusiva (SILVA et al., 2016).

A Conferência Mundial de Educação para Todos – Jomtien, na Tailândia 
em 1990 (UNESCO, 1990), ao tratar da universalização do acesso à educação e 
promoção da equidade, ressalta ser preciso medidas que garantam a igualdade 
de acesso à educação aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência. 
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Em 1994, durante a Conferência Mundial de Educação Especial foi re-
digida a Declaração de Salamanca, onde a educação inclusiva ganha destaque, 
fundamentada na igualdade de acessibilidade e permanência nas escolas regu-
lares baseadas em uma pedagogia flexível (SILVA et al., 2016). Segundo Reis et 
al. (2017) a concepção de inclusão de acordo com a Declaração de Salamanca é 
uma provocação para a educação segregacionista, na medida em que sugere que 
o direito à educação seja para todos.

No que se refere à formação de professores, na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional - nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), um estímulo é dado no 
Capítulo 5º, que dá responsabilidade ao município para implementação da edu-
cação inclusiva em todos os níveis de ensino e assegurar professores de ensi-
no regular qualificados a incluir os estudantes com necessidades educativas em 
classes comuns.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva (BRASIL, 2008) surge como forma de atender as atribuições assu-
midas pelo Brasil na Conferência Mundial sobre Educação para Todos e na 
Conferência Mundial de Educação Especial. 

De acordo com Anjos e Moretti (2017), existe a preocupação documenta-
da em atender os estudantes com necessidades educativas na rede regular, mes-
mo que desconhecidas as possibilidades e limitações do processo de ensino e 
aprendizagem. Essa preocupação documentada se refere aos eixos norteadores 
que guiam a educação inclusiva atualmente.

Alunos Cegos e Materiais Didáticos

Atualmente, por meio da inclusão, os alunos cegos ou com baixa visão 
estão inseridos nas escolas regulares de ensino e em muitos casos são encontra-
das dificuldades no processo de aquisição do conhecimento, já que na maioria 
das vezes somente reproduzem o que é descrito pelo professor e raramente são 
apresentados textos em Braille ou materiais alternativos (PLAMER et al., 2016). 

O Braille consiste em uma disposição de combinação de 63 pontos em relevo 
no papel, permitindo a alfabetização de pessoas cegas. Foi criado por Luiz Braille, 
um jovem que nasceu em 4 de janeiro 1809 em Coupvray, uma aldeia a leste de 
Paris. Aos 3 anos de idade feriu um dos olhos, o ferimento infeccionou e a infecção 
passou para o outro olho, ficando totalmente cego (NUNES COSTA, 2018).

Segundo Santos et al. (2016) a análise do uso do Braille e do áudio livro 
mostra preferência das pessoas cegas pelo uso do Braille, mas o áudio livro con-
tinua sendo um recurso a ser explorado pelos mesmos. O Instituto Benjamin 
Constant atua de forma ainda mais ampla que no meio educacional, servindo 
como centro de referência na área, capacitando profissionais, assessorando e 
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realizando projetos em escolas e instituições, além de produzir materiais acessí-
veis, como livros impressos em Braille (SILVA, 2016).

Quando se trata de educação inclusiva, no Brasil tem-se o discurso do 
despreparo, da falta de materiais e, muitas vezes, da resistência do professor para 
ensinar os conteúdos para o estudante com deficiência (OLIVEIRA et al., 2016). 
A ideia de confeccionar modelos didáticos que utilizem materiais de baixo custo 
e que proporcione alta durabilidade pensando especificamente na inclusão de 
alunos cegos implica em produzir tais materiais tridimensionais, com alto rele-
vo, texturas diferentes e com legendas em Braille. 

Os materiais didáticos e outros recursos podem romper barreiras no pro-
cesso de ensino e aprendizagem para alunos cegos ou com baixa visão, não 
restringindo a contribuição do mesmo à turma como um todo. Segundo Freitas 
et al. (2008) os modelos tridimensionais preenchem o espaço entre a teoria e a 
prática, permitindo uma relação crítica da realidade, pois como qualquer estu-
dante com visão normal, aquele que tem deficiência visual também necessita de 
motivação para aprender, sendo de fundamental importância à implementação 
de estratégias que consigam traduzir as informações visuais para uma informa-
ção tátil (OLIVEIRA et al., 2016).

Segundo Silva et al. (2016) a recorrência ao tato para o acesso e decodifi-
cação de informações pode ser evidenciada pelo próprio sistema de escrita e lei-
tura para pessoas cegas. Santos (2018), afirma que quando o estudante se vê em 
contato com espécimes e materiais diversificados que vão além do livro didático 
ele atesta um aprendizado mais efetivo e significativo. 

Alguns conteúdos de Ciências e Biologia podem se mostrar abstratos para 
alunos cegos, como é o caso dos Invertebrados. Há mais de um milhão de es-
pécies de animais descritas, desse número, cerca de 5% possuem uma espinha 
dorsal e são conhecidos como vertebrados, todos os outros, perfazendo a maior 
parte do Reino Animal, são invertebrados (RUPPERT e BARNES, 1996). Em 
Zoologia, o conhecimento dos invertebrados serve como um portal para o en-
tendimento da diversidade da vida animal, pois existe grande número de gru-
pos, a começar pelos mais simples até os mais complexos (FIGUEIRA,2016). 
Segundo Matos (2017), invertebrados são todos os animais multicelulares que 
não tem crânio, vértebras ou coluna vertebral, constituindo cerca de 97% das 
espécies atualmente conhecidas, sendo que estão classificados em mais de 30 
filos (PECHENIK, 2016). 

A compreensão dos principais filos de invertebrados é dificultada para 
alunos deficientes visuais, devido ser um conteúdo que traz grande variedade 
de indivíduos com características evolutivas distintas e as escolas geralmente 
não possuem modelos tridimensionais que representem tais espécimes. Segundo 
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Oliveira (2018), a produção dos modelos de forma artesanal pode ser usado para 
sanar um dos problemas de materiais didáticos com um custo muito menor. 

Mediante as dificuldades de entendimento e fixação do conhecimento por 
alunos cegos através de aulas teóricas tradicionais, este trabalho teve como ob-
jetivo o desenvolvimento e avaliação de modelos didáticos tridimensionais de 
invertebrados utilizando materiais de baixo custo e visando uma maior percep-
ção do conteúdo. Baseado nisso, o presente trabalho busca observar a percepção 
dos alunos quanto à eficiência de modelos didáticos tridimensionais inclusivos 
construídos pela pesquisadora demonstrando a morfologia externa dos princi-
pais filos de invertebrados, participando da avaliação alunos cegos das escolas 
públicas dos municípios de Ceres e Rianapólis-GO.

Fundamentação teórica

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) a 
história dos seres vivos deve ser abordada com o intuito de propiciar aos estu-
dantes o entendimento das relações evolutivas de parentesco entre os organis-
mos. Trabalhar o conteúdo de invertebrados na disciplina de Ciências necessita 
de livros didáticos, aparelhos multimídias entre outros recursos didáticos que 
possibilitam aos alunos observarem a diversidade de animais que cada filo re-
presenta. Assim, o ensino de invertebrados em Ciências e Biologia, pensando 
numa perspectiva inclusiva para alunos cegos, constitui um grande desafio para 
professores sendo necessário refletir metodologias eficazes para tal. 

Segundo Elias et al. (2016) os modelos didáticos apresentam-se como recur-
sos favoráveis para uma aprendizagem contextualizada e significativa, além de re-
presentarem uma forma lúdica de instigar os alunos a pensarem e produzirem no-
vos conhecimentos. Os modelos didáticos tridimensionais podem contribuir com 
a educação inclusiva facilitando o processo de ensino-aprendizagem de alunos 
com deficiência visual. Sendo instrumentos sugestivos e que podem ser eficazes na 
prática docente diante da abordagem de conteúdos que, muitas vezes, são de difícil 
compreensão pelos estudantes (SETÚVAL; BEJARANO, 2009).

Conforme Oliveira et al. (2016) a visão é um dos canais sensoriais mais 
importantes de relacionamento do indivíduo com o mundo exterior, sendo que 
a deficiência visual é caracterizada pelo acometimento total da visão ou parcial. 
No Brasil, de acordo com o Censo de 2010, a ocorrência de deficiência visual, 
afeta 18,6% da população brasileira, destaca-se ainda no Censo que 3,4% pos-
suem deficiência visual severa e 1,6% do total de pessoas com deficiência são 
totalmente cegas (IBGE, 2012).

Na literatura encontra-se materiais didáticos de ciências ou biologia inclu-
sivos para alunos cegos, como maquete e mini apostila de embriologia (SOUZA 
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et al., 2011); modelos didáticos dos artrópodes (BESERRA e BRITO, 2012); mini 
museus de Ciências (COSTA-PINTO et. al., 2005); modelos didáticos do filo 
Annelida (SANTOS, 2017), etc. Porém esses materiais dificilmente são encontra-
dos nas escolas públicas, quer seja pela dificuldade de encontrar modelos didáticos 
específicos para determinado conteúdo ou pelo alto custo, que dificultam a sua 
aquisição, tornando os de difícil acesso. O sucesso da inclusão está atrelado a per-
mitir que o aluno tenha uma educação de qualidade que lhe possibilite desenvol-
ver sua consciência crítica e participação ativa na sociedade. (SILVA et al., 2016). 

Deste modo, se faz necessário a elaboração de um recurso didático ade-
quado para o processo de ensino e aprendizagem do conteúdo sobre invertebra-
dos para alunos com deficiências visuais, mas que também poderá auxiliar os 
estudantes que não possuem dificuldade visuais, tornando assim, um material 
inclusivo a ser utilizado em sala de aula. 

Metodologia de pesquisa

Este estudo apresenta uma abordagem qualitativa, do tipo participativa 
pois a investigação ocorreu por meio de duas etapas: 

Etapa I. Construção dos modelos didáticos de baixo custo dos principais 
filos de invertebrados para alunos cegos e de baixa visão a fim de promover uma 
melhor aprendizagem do conteúdo.

Etapa II. Avaliação do material desenvolvido a partir da experiência sen-
sorial e questionamentos de um grupo de alunos com deficiências visuais da 
rede pública estadual das cidades de Ceres e Rianápolis - GO.

Seguindo as normas de Ética em Pesquisa com pessoas, o projeto ini-
cialmente foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)  do Instituto 
Federal Goiano antes de ser desenvolvida e a partir da aprovação do projeto 
de pesquisa, os alunos participantes do estudo foram esclarecidos acerca da 
preservação do anonimato deles em qualquer publicação acerca da avaliação 
que fariam e foi entregue a eles o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
(TCLE) para que assinassem concordando em colaborar com as investigações a 
serem realizadas a partir daquele momento. A seguir, segue o desenvolvimento 
de cada etapa da pesquisa.

Etapa I - Construção dos modelos didáticos de invertebrados

Para a confecção dos modelos propostos, foram analisados inicialmente 
livros didáticos de Ciências para o Ensino Fundamental, Biologia para o Ensino 
Médio e livros de Zoologia para o Ensino Superior a fim de obter a relação 
dos principais filos de invertebrados, seus representantes e suas características 
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mais significantes de acordo com cada etapa de ensino, como propõe Beserra 
e Brito (2012), ao trabalhar com modelagem de artrópodes. Os representantes 
dos principais filos dos invertebrados que foram modelados estão relacionados 
na Figura 1.

Figura 1. Quadro com os principais filos, representantes e características morfológicas 
segundo Ruppert e Barnes (1996).

Filo Representantes Principais Características

Porífera Esponja Variam em tamanho, desde um grão de arroz até exce-
der um metro de altura. A maioria das espécies é colo-
rida. Os poríferos como o nome diz, são portadores de 
poros, por onde a água é filtrada. 

Cnidaria Anêmona
do mar

Basicamente os cnidários são tentaculados e radial-
mente simétricos, encontram-se duas formas básicas 
dentro do filo. Uma forma que é geralmente séssil, pó-
lipo, e a outra que é geralmente livre-natante, chamada 
de medusa.      

Platyhelminthes Tênia Vermes achatados, bilaterais, de vida livre e pequeno 
tamanho.

Nematoda Ascaris Vermes cilíndricos e alongados, com ambas as extremi-
dades afiladas na maioria das espécies. Os de vida livre 
são encontrados no mar, na água doce e no solo. Porém 
também existem os parasitas.

Mollusca Polvo Aquáticos que se movem e se alimentam na superfície 
de um substrato duro. Bilateralmente simétricos de for-
ma um pouco ovóide. A superfície ventral é achatada 
e muscular formando uma sola rastejante, a superfície 
dorsal é coberta por uma concha oval, convexa e em 
forma de escudo, e protege seus órgãos internos.

Annelida Minhoca Vermes segmentados. Tem representantes terrestres, 
marinhos e de água doce.

Arthropoda Besouro Segmentados, possuem exoesqueleto de quitina, so-
frem mudas.

Echinodermata Estrela-do-mar Exclusivamente marinhos e predominantemente habi-
tantes do fundo, possuem endoesqueleto calcário mui-
tas vezes provido de espinhos salientes, simetria radial 
pentameral, ou seja, o corpo pode ser dividido em cin-
co partes.

Os modelos de invertebrados confeccionados levaram em conta alguns cri-
térios propostos por Cerqueira e Ferreira (2000) para alcançar eficiência na uti-
lização dos mesmos, tanto para cegos como para alunos com visão subnormal. 
Segundo esses autores é preciso considerar o tamanho, significação tátil, resistên-
cia, segurança, aceitação, estimulação visual, e fidelidade. O material tem como 
características a tridimensionalidade, texturas diferentes, legendas em Braille e 
o tamanho que facilite o manuseio. Além destas características, a proposta foi 
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buscar vários tipos de materiais de fácil acesso e baixo custo, a fim de qualquer 
professor possa reproduzir esses modelos e utilizá-los em sala de aula.

Etapa II - Avaliação dos modelos didáticos de invertebrados 

Em função da avaliação dos modelos, inicialmente foi consultada a 
Coordenação Regional de Educação (CRE) de Ceres - GO que responde por vá-
rias escolas estaduais da região, a fim de identificar as escolas que acolhem alu-
nos com baixa visão e cegos. Foram identificadas as instituições que poderiam 
participar da pesquisa e a quantidade dos participantes, contando com a partici-
pação de dois alunos cegos, um da Associação de Pais e Amigos Excepcionais 
(APAE) sediada em Ceres e um na Escola Estadual Cônego José Trindade da 
Fonseca e Silva, localizada na cidade de Rianápolis-GO. 

A avaliação dos modelos didáticos deu-se por meio de entrevista, antece-
dida pela assinatura do TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) 
pelo responsável, e pela leitura do Termo de Assentimento aos participantes. 

A entrevista foi composta por dez perguntas, distribuídas em objetivas 
e discursivas, tratando dos seguintes aspectos de funcionalidade dos materiais: 
quanto à forma, tamanho, facilitador na compreensão de conceitos, simplicida-
de ao manuseio, peso, uso do Braille, texturas, sugestões de mudanças, disponi-
bilidade na escola e ser inclusivo ou não.

Foi realizada uma breve descrição das características dos invertebrados 
para que ao tocar o material o aluno perceba essas características e se realmente 
o material tem a capacidade de elucidar e tornar o que pode ser abstrato para 
alguns em menos complexo para outros alunos. 

Resultados e discussão 

A análise dos dados coletados foi realizada através das respostas obtidas 
por meio de entrevista, visando explorar a aplicabilidade dos modelos como 
inclusivos para alunos cegos. 

Na moldagem dos protótipos de invertebrados como material didático, fo-
ram reaproveitados alguns materiais, como pedaços de isopor e embalagem plásti-
ca, areia e outros sem custos. Também foi utilizado materiais de baixo custo como 
massa de biscuit, cola de silicone para vidro com amido de milho, cola branca, 
cola instantânea, tintas de cores variadas e verniz com intuito de tornar os mode-
los mais resistentes. Foram feitas legendas em Braille contendo a descrição do filo 
dos modelos de invertebrados usando a reglete, punção e papel específico, o que 
possibilita ao aluno independência ao manusear o material didático. A Figura 2 
apresenta todos os modelos didáticos confeccionados para avaliação. 
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 Figura 2. Modelos didáticos dos principais filos de invertebrados confeccionados.

 

Foram identificados na CRE-Ceres dois participantes cegos com idade 
entre 14 e 45 anos matriculados na rede pública estadual de Ceres e Rianápolis 
- GO, ambos foram convidados e aceitaram a participar da pesquisa. A avalia-
ção dos materiais didáticos aconteceu nas respectivas escolas dos participantes, 
através de entrevista com 10 questões.

Antes da entrevista foi apresentado cada modelo ao aluno cego,  deta-
lhando os principais caracteres morfológicos que o incluía no filo. Os modelos 
não eram meramente apresentados pelo manuseio, e sim discutidos com o alu-
no segundo uma perspectiva interativa /dialógica, pois acredita-se que, dessa 
forma, a aquisição conceitual é favorecida (RAZUCK; GUIMARÃES, 2014). 
Propiciar o contato com diferentes táxons é significativo e provoca nos estudan-
tes uma visão diferente de como e onde ele está inserido na natureza, além do 
seu papel dentro dela (SANTOS, 2018).

Alguns representantes eram mais conhecidos como a joaninha (filo 
Arthropoda) e a minhoca (filo Annelida), já os representantes de filos marinhos 
se mostraram mais abstratos devido a pesquisa acontecer no centro do país, ou 
seja, os alunos estão afastados das regiões litorâneas. Figueira (2016), ao traba-
lhar com histórias em quadrinhos dos invertebrados marinhos constatou que o 
conhecimento prévio dos alunos sobre os mesmos vinham da televisão, seguido 
pela internet e depois pelos livros, sendo que não é todo material disponível nes-
sas fontes que são inclusivas para alunos cegos. 
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A entrevista iniciou-se tratando na primeira questão da percepção dos 
alunos quanto à forma dos modelos e ambos os participantes responderam que 
consideravam os modelos adequados, ou seja, capaz de mostrar as principais ca-
racterísticas do filo.  Conforme afirma Costa-Pinto et al. (2005) que a vantagem 
dos modelos é que o deficiente visual pode perceber o objeto como um todo. De 
acordo com Vaz et al. (2012), a escola é responsável por se adequar às necessida-
des do aluno e não o inverso, o que vai ao encontro dos pressupostos de respeito 
às diferenças, combatendo assim práticas discriminatórias e preconceituosas no 
interior da instituição escolar. Essa adequação é refletida na prática, nas meto-
dologias utilizadas, materiais didáticos entre outros. 

Na segunda questão os participantes foram indagados se o tamanho dos 
modelos eram eficientes para mostrar as características de cada filo e ambos 
responderam que sim. Conforme, Oliveira, Biz e Freire (2002), os materiais ex-
cessivamente pequenos não ressaltam detalhes de suas partes componentes ou 
perdem-se com facilidade. O exagero no tamanho pode prejudicar a apreensão 
da totalidade (visão global).

Na terceira questão os participantes foram indagados se os modelos per-
mitiam a compreensão de conceitos estudados na apresentação do material, am-
bos responderam que sim. Conforme Dantas et. al. (2016), os modelos didáticos 
propiciam a compreensão dos conceitos, o desenvolvimento de habilidades e 
competências. O uso de recursos didáticos é fundamental na apropriação de 
conceitos, sendo que ao se tratar de alunos com deficiência visual, estes recursos 
precisam estar adaptados às suas  necessidades perceptuais (VAZ et al., 2012).

Na quarta questão os participantes foram indagados se consideravam sim-
ples manusear os modelos, ambos os participantes afirmaram que sim. Um dos 
participantes se destacou por estar completamente à vontade com os modelos dos 
invertebrados, dominando a legendas em Braille e tendo percepção correta dos 
modelos, voluntariamente misturava todos os materiais e pelo tato diferenciava 
cada representante, sendo perceptível sua diversão, ou seja, aprendia com o ma-
terial de forma lúdica. Segundo Cerqueira e Ferreira (2000), os materiais devem 
ser simples e de manuseio fácil, proporcionando ao aluno uma prática utilização.

Na quinta questão os participantes foram indagados quanto ao peso dos 
modelos e ambos disseram serem leves, o que facilita a percepção de determi-
nadas características morfológicas de cada representante dos filos. Silva (2018), 
produziu modelo didático com material leve e durável por ser fácil de trans-
portar tornando possível o professor tê-lo sempre disponível para aplicação nas 
aulas. Os materiais se mostraram leves devido à escolha dos materiais, mesmos 
os maiores tinham o interior oco ou era feito de isopor.

Na sexta questão os participantes foram indagados quanto a utilização do 
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sistema Braille e sua colaboração para o entendimento dos invertebrados. Um 
dos alunos considerou que colaborou por ser alfabetizado conseguindo ler todas 
as legendas, enquanto o outro declarou que não colaborou com o entendimento 
dos invertebrados por não ser alfabetizado no sistema Braille. O participante 
relatou não ser alfabetizado devido à indisponibilidade de profissional capacita-
do para tal na APAE - Ceres, pois quando estava se alfabetizando a professora 
deixou a instituição. 

Portanto, a colaboração do Braille para cegos está relacionada com a al-
fabetização dos mesmos, o que também está atrelado com a formação de pro-
fissional/professor capacitado para ensinar/alfabetizar. Nunes e Costa (2018), 
questiona em seu trabalho se um dia teremos o ensino do Sistema Braille nos 
cursos de formação de professores, e ressalta que a falta dessa capacitação tem 
feito com que os deficientes visuais não sejam inseridos à contento no proces-
so de ensino e aprendizagem. Para Oliveira, Biz e  Freire (2002), ler Braille 
requer um procedimento muito sistemático para perceber todos os detalhes da 
cela Braille. Esse procedimento frequentemente utiliza a progressão da esquerda 
para direita, atenção para não pular linhas, reconhecimento geral dos símbolos 
Braille com a mão direita, e discriminação cuidadosa dos símbolos com a mão 
esquerda. A Figura 3 destaca a legenda do modelo do filo porífera. 

Figura 3. Modelo representando o filo porífera com a legenda em Braille.

Na sétima questão foram questionados sobre as texturas dos modelos. 
Pires e Jorge (2014) descreveram que a utilização de diferentes texturas presen-
tes nos modelos, facilitariam ainda mais sua exploração e percepção tátil dos 
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alunos e, consequentemente a compreensão do conteúdo. Desse modo, os mo-
delos foram confeccionados com texturas diferentes e ambos responderam que 
as diversas texturas presentes facilitam a compreensão dos filos de invertebra-
dos. As texturas diferentes são perceptíveis em todos os modelos para mostrar os 
seguimentos corporais, os poros, tentáculos, etc. Essa afirmação dos alunos vem 
ao encontro da proposta de que o material precisa possuir um relevo perceptível 
e, tanto quanto possível, constituir-se de diferentes texturas para melhor destacar 
as partes componentes, contrastes do tipo: liso/áspero, fino/espesso, e assim 
permitem distinções adequadas (CERQUEIRA; FERREIRA, 2000).

Na oitava questão foi aberto um espaço de sugestões para modificações 
nos modelos didáticos. Um dos participantes não sugeriu nenhuma modificação 
enquanto o outro sugeriu mudanças no modelo representante dos Platelmintos 
(Taenia saginata), Segundo o mesmo, as cerdas plásticas que formavam os gan-
chos, incomodava ao toque por serem pontiagudas. Conforme Cerqueira e 
Ferreira (2000), o material não deve provocar rejeição ao manuseio, fato que 
ocorre com os que ferem ou irritam a pele, provocando reações de desagrado. 
Essa sugestão pode ser levada em consideração na confecção de futuros mode-
los. As cerdas que incomodaram o participante é destacada na Figura 4. 

Figura 4. Ganchos do modelo didático representando o filo dos Platelmintos que recebeu 
sugestão de alteração de material utilizado. 

O tato de uma pessoa cega ou com baixa visão se torna mais aprimorado, 
daí a necessidade de questionar se o efeito proporcionado pelo manuseio do 
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material corresponde com a intenção de quem o confecciona. O aluno cego 
possui visualização diferenciada, baseada no manuseio, ou seja, no tato, tem 
a percepção dos objetos e cria modelos mentais que substituem a visão direta, 
sendo chamado de compensação por Vygotsky (1997).

A nona questão tratava da escola ter disponibilidade de modelos como 
os que estavam sendo avaliados, um dos participantes respondeu que na sua 
escola não possui, e se possuísse facilitaria compreender diversos conteúdos, já 
o outro respondeu que sua escola não possui o suficiente. Cerqueira e Ferreira 
(2000) destacam a importância da utilização de recursos didáticos na educação 
de pessoas com deficiência visual devido, entre outros, a carência de material 
adequado que possibilite o aprendizado. 

A última questão buscava analisar se os alunos consideravam os modelos 
didáticos avaliados de fato inclusivos, ou seja, se qualquer aluno de uma sala de 
aula poderia se beneficiar dele, ambos responderam que sim, eram inclusivos. 
Segundo Razuck e Guimarães (2014), um material didático bem adaptado pode 
ser mais bem aproveitado por todos os alunos e não somente por alunos com 
deficiência visual, propiciando a não exclusão e a interação entre todos. Um 
dos detalhes para alcançar materiais didáticos inclusivos é abranger não apenas 
texturas diferenciadas e outros fatores que privilegiam o tato, mais também usar 
cores chamativas que atraem alunos com visão normal. 

De acordo com a entrevista com os participantes, os materiais se mostra-
ram adequados quanto à forma e tamanho, poderiam atuar como facilitadores 
na compreensão de conceitos, são de fácil manuseio, leves, a colaboração do 
Braille variou conforme a alfabetização dos participantes, e os mesmos acredi-
tam que as variadas texturas dos modelos colaboram com o aprendizado.

A sugestão dada sobre o material serve como ponto de atenção para fu-
turas pesquisas voltadas para produção de modelos ou materiais didáticos para 
alunos cegos ou com baixa visão. A disponibilidade de modelos inclusivos nas 
respectivas instituições escolares dos participantes é nula ou insuficiente, o que 
mostra a necessidade de ações amenizadoras desse déficit. E por fim, os parti-
cipantes consideraram que os modelos dos invertebrados desenvolvidos nesse 
trabalho são inclusivos.

Considerações finais

A confecção de modelos didáticos foi apontada neste trabalho como um 
mecanismo a ser utilizado para o ensino de Ciências e Biologia em Invertebrados, 
que busca incluir e facilitar a aprendizagem de alunos cegos ou com baixa visão, 
uma vez que permite conhecer determinadas estruturas presentes nos invertebra-
dos que seriam de difícil compreensão em modelos reais. Devido às dimensões 
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corporais, a ausência dos invertebrados marinhos na região, e pela dificuldade 
em preservar alguns espécimes para estudo desses indivíduos, na maioria das 
vezes, requer o uso de ferramentas visuais, como por exemplo: microscópios, 
imagens, vídeos para visualizá-las, recursos esses inadequados para o ensino de 
alunos que não dispõe do sentido da visão.

Neste contexto, este trabalho tem cunho facilitador do ensino e aprendi-
zagem de alunos cegos ou com baixa visão, já que o uso de modelos didáticos 
é raro nas escolas públicas. E atua de certa forma como um incentivo aos pro-
fessores a utilizar materiais disponíveis e criar modelos didáticos inclusivos, ou 
seja, que atinge o público escolar como um todo. Outro ponto de atenção visto 
neste trabalho é o déficit de profissionais  capacitados do Sistema Braille na 
formação de professores, tanto em noções do Braille em cursos de licenciaturas, 
como cursos de aperfeiçoamento.  

De acordo com a avaliação dos modelos didáticos confeccionados os 
mesmos se mostraram eficientes para alunos cegos facilitando a percepção das 
características dos invertebrados. O benefício de confeccionar modelos eficien-
tes no quesito inclusão para alunos cegos e com visão subnormal ressalta que 
mesmo em instituições com poucos recursos é possível produzir materiais didá-
ticos de baixo custo e ao mesmo tempo reutilizar o que iria para o lixo. 
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TECNOLOGIA ASSISTIVA APLICADA COMO 
METODOLOGIA DE ENSINO PARA ALUNOS 

COM SÍNDROME DE DOWN

Cláudia Maria da Costa
Adriano Honorato Braga

Introdução

O termo Educação Inclusiva emergiu no cenário educacional mundial 
após dois grandes momentos: a Conferência Mundial de Educação para Todos, 
realizada em Jomtien em 1990 na Tailândia (UNESCO, 1990) na qual o Brasil 
assumiu o compromisso de erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino 
fundamental no país, e a Conferência Mundial sobre Educação Especial em 
Salamanca em (1994) na Espanha  (UNESCO, 1994) com o objetivo de discutir 
a questão das pessoas com necessidades especiais, com o objetivo de discutir a 
questão das pessoas com necessidades especiais, onde representantes de várias 
nações elaboraram um documento mundialmente conhecido como Declaração 
de Salamanca,  tendo como objetivo elaborar diretrizes básicas para a formu-
lação e reforma de políticas públicas e sistemas educacionais para promover 
a inclusão social. Ele é um dos principais documentos mundiais que visam a 
inclusão social, “atualmente utilizado como um suporte pedagógico, pois apre-
senta linhas de ação que visam a garantia de igualdade de oportunidades, con-
tribuindo para a efetivação do processo inclusivo.” Guebert (2007, apud SILVA, 
2009, p. 10577). 

Na Declaração de Salamanca o princípio que orienta a Estrutura de Ação 
proposta é de que: 

[...] escolas deveriam acomodar todas as crianças independentemente 
de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas 
ou outras. Aquelas deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, 
crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de popu-
lação nômade, crianças pertencentes a minorias lingüísticas, étnicas ou 
culturais, e crianças de outros grupos desavantajados ou marginalizados. 
[...]. No contexto dessa estrutura, o termo “necessidades educacionais es-
peciais” refere-se a todas aquelas crianças ou jovens cujas necessidades 
educacionais especiais se originam em função de deficiências ou dificul-
dades de aprendizagem. [...] Escolas devem buscar formas de educar tais 
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crianças bem-sucedidamente, incluindo aquelas que possuam desvan-
tagens severas. Existe um consenso emergente de que crianças e jovens 
com necessidades educacionais especiais devam ser incluídas em arranjos 
educacionais feitos para a maioria das crianças. Isso levou ao conceito de 
escola inclusiva (p. 94).

Diante destes compromissos firmados, o Brasil iniciou o processo de cria-
ção e implementação de políticas educacionais em consonância com as discus-
sões realizadas em âmbito internacional. Desde então tem criado instrumentos 
norteadores e documentos legais para a criação de sistemas educacionais inclu-
sivos (FARIAS; SANTOS; SILVA, 2009).

A Constituição Brasileira de 1988 prevê no seu Art. 206 inciso I “ igual-
dade de condições para o acesso e permanência na escola.”. No Art. 208: “O 
dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) III 
– atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, prefe-
rencialmente na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988, p.123-124).

A Constituição Federal também prevê no seu Art. 227 parágrafo 1º inciso II:

[...] criação de programas de prevenção e atendimento especializado para 
os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de in-
tegração social do adolescente com deficiência, mediante o treinamento 
para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e servi-
ços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetôni-
cos (p. 133).

Criada a Lei nº 9.394/1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDBEN, no seu Art. 58, entende por educação especial a modalida-
de de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 
para educandos portadores de necessidades especiais (BRASIL, 1996): 

§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola 
regular, para atender as peculiaridades da clientela de educação especial.
§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, 
não for possível a sua integração nas classes comuns do ensino regular.
§3º A oferta da educação especial, dever constitucional do Estado, tem 
início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. (p. 25).

Ainda de acordo com a LBDN/1996 em seu Art. 59 prevê que os sistemas 
de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: 

I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização espe-
cíficos, para atender às suas necessidades;
II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas defi-
ciências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 
para os superdotados. (p. 25).
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No Plano Nacional de Educação – PNE  2014 - 2024, prevê as diretrizes 
que orientam a organização do sistema educacional brasileiro. Esse documento 
estabelece em sua meta 4 o seguinte:

[... ] universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilida-
des ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educa-
cional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a 
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifun-
cionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou convenia-
dos (BRASIL, 2014, p. 67).

Para garantir maiores direitos à pessoa com deficiência, foi criada pos-
teriormente a Lei 13.146 de 06 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência, “destinada a assegurar e a promover, em condições de 
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 
deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania” (BRASIL, 2015, p.1).

Do ponto de vista de Mrech (2001) na escola inclusiva o processo edu-
cativo deve ser entendido como sendo um processo social, fazendo parte assim 
da vida cotidiana, de forma com que todas as pessoas que sejam portadores de 
qualquer necessidade especial e demais distúrbios de aprendizagem tenham a 
sua readaptação curricular de forma que possam alcançar a formação acadêmi-
ca sem demais prejuízos. 

Segundo Mantoan (2004), sabemos que existem pessoas com deficiências 
bastante severas, e que elas têm o mesmo direito de acesso à educação do que 
aquelas com deficiências menos severas em ambientes não segregados, juntamen-
te com alunos normais da mesma faixa etária. A participação desses alunos deve 
ser garantida em ambiente regular de ensino para que eles possam socializar e 
aprender de acordo com suas possibilidades dentro de suas limitações. As presen-
ças deles provocam mudanças necessárias na organização escolar e propiciam que 
alunos e professores vivam uma experiência de diferença em sala de aula.

Ainda segundo a autora a educação tem um papel importante na perspec-
tiva inclusiva, dentro dos limites de suas atribuições no processo de escolariza-
ção, sem exceder seu espaço de atuação. 

Tecnologia e Educação

De acordo com Teixeira (2010) as TICs – Tecnologia da Informação e 
Comunicação são um conjunto diversificado de recursos tecnológicos, que inte-
grados entre si permitem a criação, utilização, armazenamento e compartilha-
mento de informações. As TICs possuem ambientes de interação inovadores 
que possibilitam novas alternativas de concepções pedagógicas.
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Para Galvão Filho (2016) as TICs proporcionam diferentes estratégias peda-
gógicas que possibilitam a transformação da escola tradicional em uma escola dialó-
gica inclusiva e sintonizada com as mudanças que ocorrem na sociedade. Tais recur-
sos tecnológicos também devem ser inseridos no contexto educacional, contribuindo 
assim para o processo de aprendizagem dos alunos de modo geral, e em especial, 
dos alunos portadores de deficiências, Transtornos Globais do Desenvolvimento - 
TGD, altas habilidades ou superdotados (GIROTO; POKER; SADAO, 2012). 

Segundo o CAT- Comitê de Ajudas Técnicas, criado pela Portaria nº 
142/2006.

Tecnologia Assistiva -TA é uma área do conhecimento, de característica 
interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, 
práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada 
à atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou 
mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade 
de vida e inclusão social (BRASIL, 2009b, p.9). 

O termo Tecnologia Assistiva criado aqui no Brasil pelo CAT em 2006 
teve origem no termo Assistive Technology criado nos EUA em 1988, “como 
importante elemento jurídico dentro da legislação norte-americana conhecida 
como Public Law 100-407 e foi renovado em 1998 como Assistive Technology Act 
de 1998 (P.L. 105-394, S.2432)”. Esta lei juntamente com outras leis compõem 
o ADA - American with Disabilities Act, - Lei dos Americanos com Deficiência, 
formando um conjunto de leis “que regula os direitos dos cidadãos com defi-
ciência nos EUA, além de prover a base legal dos fundos públicos para compra 
dos recursos que estes necessitam” (SARTORETTO; BERSCH,  2019).  

Baseados nos critérios da ADA, Cook e Hussey (1995) definiram TA – 
Tecnologia Assistiva como “uma ampla gama de equipamentos, serviços, estra-
tégias e práticas concebidas e aplicadas para minorar os problemas funcionais 
encontrados pelos indivíduos com deficiências” (apud BERSCH, 2017, p. 2).

Ainda de acordo com Bersch (2017) objetivo principal da Tecnologia 
Assistiva é: 

Proporcionar à pessoa com deficiência maior independência, qualidade de 
vida e inclusão social, através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, 
controle de seu ambiente, habilidades de seu aprendizado e trabalho (p. 2).

De acordo com Lauand (2005, apud CAVALCANTE, 2017) enfatizam que 
a Tecnologia Assistiva compreende uma grande variedade de recursos destinados a 
dar suporte às pessoas com deficiência física, visual, auditiva, mental ou múltipla.  

Para Galvão Filho (2009) muitos dos recursos de TA estão presentes no 
nosso dia-a-dia e passam quase desapercebidos como bengalas de apoio que 
proporcionam conforto e segurança ao caminhar, já outros causam impacto pela 
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tecnologia utilizada como aparelhos auditivos ou veículos adaptados.
O Ministério da Educação disponibiliza vários recursos de Tecnologia 

Assistiva - TA nas salas de recursos multifuncionais, tais como: laptops com sin-
tetizador de voz, softwares para comunicação alternativa, materiais em braile, 
dentre outros (GIROTO; POKER; SADAO, 2012).

Ainda segundo o autor existem vários recursos utilizados como TA, muitos 
são de baixo custo, pois são considerados qualquer ferramenta, adaptação, dispositivo, 
sistema ou serviços, que podem ser utilizados de acordo com as necessidades 
específicas de cada pessoa, em sala de aula, ou na sua vida cotidiana favorecendo 
autossuficiência e melhor qualidade de vida, outros de nível mais sofisticado com 
equipamentos que necessitam de computadores, sistemas ou dispositivos eletrônicos.

Atendimento Educacional Especializado – AEE

Diante deste cenário foi criado em 2008, a Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva  que assegurou “ às pessoas com 
deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades e/ou super-
dotação o Atendimento Educacional Especializado - AEE”,  sendo  um serviço da 
Educação Especial que [...] “identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e 
de acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 
considerando suas necessidades específicas” (BRASIL, 2008a, Online).

O Atendimento Educacional Especializado – AEE, foi criado através do  
Decreto nº 6.571 de  2008 e posteriormente substituído pelo Decreto nº 7.611 de 
2011, com o objetivo de  oferecer suporte  os alunos deficientes matriculados na rede 
pública de ensino regular, facilitando seu acesso ao currículo. Em seu Art. 1º, diz que:

§ 1º Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto 
de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 
institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à 
formação dos alunos no ensino regular.
§ 2o O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta 
pedagógica da escola, envolver a participação da família e ser realizado em 
articulação com as demais políticas públicas (BRASIL, 2008b, Online). 

Ainda de acordo com o Decreto nº 6.571 de 2008 o Ministério da Educação 
prestará apoio técnico e financeiro para as ações do AEE. Assim diz seu Art.  3º:  

I - Implantação de salas de recursos multifuncionais;
II – Formação continuada de professores para o atendimento educacional 
especializado;
[...]
§ 1º  As salas de recursos multifuncionais são ambientes dotados   de equi-
pamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do 
atendimento educacional especializado ( Online).
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De acordo com Vieira (2014) o AEE é uma modalidade da Educação 
Especial que transcorre em todos os níveis de ensino, assegurando o acesso aos 
alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e superdota-
ção/altas habilidades, oferecendo diversos recursos e estratégias específicas que 
propiciam o processo de escolarização, além de garantir sua interação no con-
texto educacional, social e cultural. 

Para Garcia (2017) o professor do AEE deve atuar em parceria com os 
professores da classe comum a partir de estratégias pedagógicas que promovam 
a interação do aluno no grupo e a educação inclusiva, criar recursos alternativos 
que atendam às especificidades educacionais dos alunos, pois cabe a ele organizar 
atividades que estimulem a aprendizagem de cada sujeito nas áreas de maiores di-
ficuldades. O autor ainda ressalta que o uso da tecnologia no AEE não é somente 
incluir o aluno no mundo digital, mas através da tecnologia utilizada criar possi-
bilidades para que ele se desenvolva através de práticas educacionais específicas.

Os recursos de TA utilizados no AEE são importantes instrumentos de aces-
sibilidade para alunos com necessidades educacionais específicas, pois proporcio-
nam qualidade de vida, convívio social, mobilidade e desenvoltura, além de possibi-
litar a participação destes em atividades do ambiente escolar (SOUZA, 2015).

A Resolução nº. 4/2009 do MEC reforça que o AEE e TA devem andar 
lado a lado, visto que estão previstas como atribuições do professor “ensinar e 
usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos alunos, 
promovendo autonomia e participação” (BRASIL, 2009b, Online). 

Para Bersch (2008) “o AEE deve permitir ao aluno a possibilidade do 
desenvolvimento individual, superando a fase de desconhecimento e ausência 
do saber, para a descoberta do conhecimento a partir de ações e conquistas pró-
prias” (apud LIMA, 2009, p. 26).

Segundo Mantoan (2006) o AEE no contexto da escola regular deve re-
ceber todas as pessoas com necessidades de apoio educacional, porém sempre 
observando as limitações e a forma como cada aluno se relaciona com o saber, 
podendo este atendimento ser realizado em grupos de alunos na mesma faixa 
etária, mas não com o mesmo grau de deficiência e/ou desenvolvimento, em 
vários níveis do processo de conhecimento. 

Dentre as várias necessidades educacionais especiais atendidas no AEE, 
temos os alunos com Síndrome de Down, uma anomalia genética na distribui-
ção dos cromossomos, sendo a causa mais comum de deficiência intelectual, 
pois afeta principalmente seu desenvolvimento cognitivo, porém não impe-
dindo o processo de aprendizagem, desde que estes alunos sejam estimulados 
(GUIMARÃES et al., 2010).
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Síndrome de Down

Até pouco tempo atrás muitas culturas guiadas por princípios religiosos 
tratavam a deficiência mental como algo ruim ou castigo divino, essa ideologia 
somente começou a mudar com o surgimento e avanços da medicina mostrando 
que a deficiência mental era uma doença e poderia ser tratada. Dessa forma as 
pessoas com síndrome de Down (SD) eram classificadas como deficientes men-
tais (VUOLO, 2017). 

Para Schwartzman (2003, apud MASTROIANNI et al., 2006) isso come-
çou a mudar quando em 1866 o médico inglês John Langdon Down observou 
semelhanças fisionômicas idênticas entre algumas crianças com atraso mental, 
ele acreditava que a síndrome era um tipo racial mais primitivo, então ele utili-
zou o termo mongolismo para descrever sua aparência, uma analogia aos mon-
góis que eram considerados uma raça inferior. 

Porém somente em 1958 o geneticista francês Jerôme Legeune após rea-
lizar várias pesquisas percebeu que não se tratava de uma degeneração de raça 
e sim de uma anomalia genética no cromossomo de número 21. (WERNECK, 
1993, apud VUOLO, 2017).

A anomalia descoberta, recebeu assim o nome de síndrome de Down em 
homenagem ao médico John Langdon Down, principalmente em homenagem 
aos resultados de suas pesquisas e registros realizados sobre a síndrome. A SD 
ou trissomia do 21 é um distúrbio genético que ocorre na distribuição cromossô-
mica, apresentando um cromossomo a mais no par de número 21, totalizando 
47 cromossomos em cada célula. Essa anomalia pode acontecer no momento da 
fecundação pois os cromossomos são recebidos pelas células embrionárias dos 
pais, ou na divisão celular que ocorre logo após, levando a criança a apresentar 
características físicas, mentais e clínicas específicas, muitas delas são considera-
das fundamentais no processo de aprendizagem. As características físicas são 
bem visíveis, tais como: estatura pequena, cabeça chata, face arredondada, olhos 
puxados e pequenos, as mãos com prega única na palma, os membros são mais 
curtos, o tônus muscular é mais fraco, a língua é protrusa e maior do que o nor-
mal, possuem dificuldade motora, atraso na fala, pescoço curto, entre outras. 
(SCHWARTZMAN, 2003, apud VUOLO, 2017).

Ainda segundo estes autores, as crianças com SD apresentam atraso no 
desenvolvimento motor, que podem interferir no desenvolvimento de outros as-
pectos, como a exploração do ambiente em que vivem e a construção do seu 
conhecimento. A SD é a causa mais frequente de retardo mental, comprome-
tendo seu desenvolvimento cognitivo, por isso as crianças com esta anomalia se 
desenvolvem de forma lenta e mais tardiamente em todos os aspectos do que as 
demais, sendo a linguagem a área com maiores atrasos, porém suas habilidades 
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para comunicação são bem variáveis, dependendo do estimulo recebido e do 
ambiente em que elas estão inseridas. 

Em Damasceno (1997) e Tafner (1998, apud MASTROIANNI et al., 2006) 
diz que o desenvolvimento cognitivo da criança com SD deve ser estimulado 
através da interação com o ambiente, com uma experiência ativa de aprendiza-
gem mediada, proporcionado avanços significativos em todos os seus aspectos. 

As crianças com SD também apresentam várias doenças devido a sua 
condição genética com maior frequência, tais como:  problemas respiratórios, 
má formação cardíaca, alterações endócrinas, odontológicas, gastrintestinais, 
visuais, auditivas, imunológicas, distúrbios do sono e envelhecimento precoce. 
Dourmishev et al., (2000, apud MASTROIANNI et al., 2006). 

Outro aspecto importante no processo cognitivo é o déficit de atenção 
que estas pessoas possuem, afetando consideravelmente a realização de certas 
tarefas e a observação do ambiente, sendo de grande relevância um ambiente 
estimulante (SILVA, 2009). 

Segundo Danielski (2001, apud ANTUNES, 2017), as crianças com SD 
possuem um déficit de memória, não permitindo o acumulo de informações na 
memória curta dificultando a elaboração de conceitos e frases longas, somente 
poucas palavras, este fator contribui para o atraso na linguagem e consequente-
mente na sua comunicação e interação com o meio social. 

Para Junior e Lima (2011) cerca de 80% das crianças com SD nascem 
de mulheres com menos de 35 anos, porém há uma incidência maior de ca-
sos em mulheres mais velhas, a cada 400 crianças uma nasce com a síndro-
me. “Segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), no Brasil existem aproximadamente 300 mil pessoas com Síndrome de 
Down”.  (BRASIL, 2019, Online). 

A incidência mundial é de 1 para cada 1000 nascidos anualmente cerca de 
3 a 5 mil crianças, no Brasil estima-se que a incidência da SD seja 1 em cada 700 
nascimentos, já nos EUA segundo a organização National Down Syndrome Society 
(NDSS) a incidência é de 1 para cada 691 nascimentos aproximadamente 400 
mil pessoas com síndrome de Down. (FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES 
DE SÍNDROME DE DOWN, 2019).

Sendo assim o objetivo deste trabalho é realizar um levantamento biblio-
gráfico sobre Tecnologia Assistiva, como ela pode ser utilizada como ferramen-
ta metodológica no processo de aprendizagem para alunos com Síndrome de 
Down, e o papel do professor como mediador desde processo, proporcionando 
assim a inclusão desses indivíduos.
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Metodologia

Para a fundamentação desta pesquisa primeiramente foi feito a delimi-
tação do tema, a ser estudado através de questionamentos sobre a Educação 
Inclusiva e seu papel na construção da cidadania, a Síndrome de Down e suas 
características, a Tecnologia Assistiva e seus benefícios no processo de ensi-
no-aprendizagem e o papel do professor como mediador do conhecimento. 
Em seguida foi realizada uma pesquisa exploratória apoiando-se na obra de 
diversos autores, especialistas sobre os assuntos em questão, tais como: Bersh 
(2008), Mrech (2001), Mantoan (2004), Giroto et al. (2012), Galvão Filho 
(2009), Vuolo (2017), Sartoretto e Bersch (2020), dentre vários outros. 

A leitura de obras de vários autores especialistas no assunto abordado 
não foram possíveis devido suas obras serem de edições mais antigas não es-
tando disponíveis em e-book, o acesso a  bibliotecas também não foi possível 
pois estavam fechadas devido a pandemia, por isso a leitura foi realizada em 
livros on-line, artigos científicos publicados em periódicos eletrônicos, mo-
nografias, dissertações/teses de programas de pós-graduação, vídeos, pesqui-
sados e selecionados a partir dos títulos, autores, resumos e palavras-chaves, 
permitiram aprofundar-se no tema,  obedecendo alguns critérios estabelecidos 
previamente como temas, conteúdo, tempo, recursos narrativos, linguagem e 
ponto de vista, fazendo assim uma análise reflexiva dos textos observou-se que 
os diversos autores estudados compartilham  do mesmo ponto de vista em vá-
rios momentos de suas obras, contribuindo de forma significativa para nortear 
a escrita deste artigo.

Resultados e discussão

A tradução da classificação das categorias de TA para o Brasil foram fei-
tas por José Tonolli e Rita Bersch em 1998, sendo a última atualização em 2017, 
possuindo 11 categorias com finalidades didática, foi elaborada com base em 
diretrizes gerais da ADA e outras classificações utilizadas em bancos de dados 
de TA, e em especialmente a partir da formação dos autores no Programa de 
Certificação em Aplicações da Tecnologia Assistiva – ATACP da Califórnia 
State University Northridge, College of  Extended Learning and Center on Disabilities 
(BERSCH,  2017). 
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Figura 1- Tecnologia Assistiva

   
Fonte: Tonolli e Bersch (1998, apud BERSCH, 2017).

Os recursos de TA portanto são todo e qualquer item tais como: 
brinquedos, roupas adaptadas, equipamentos ou parte deles, produto ou sistema 
computadorizado fabricado em série ou sob medida, softwares e hardwares especiais, 
dispositivos para adequação da postura sentada, recursos para mobilidade manual 
e elétrica, equipamentos de comunicação alternativa, chaves e acionadores 
especiais, aparelhos de escuta assistida, auxílios visuais, materiais protéticos 
e milhares de outros itens utilizado para aumentar, manter ou melhorar as 
capacidades funcionais das pessoas com deficiência. Os Serviços, são aqueles que 
auxiliam diretamente a pessoa com deficiência e seus familiares a selecionar, com-
prar ou usar os recursos, eles são transdisciplinares pois envolvem profissionais de 
várias áreas: Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Engenharia, Arquitetura, 
Design, Informática dentre muitas outras (SARTORETTO; BERSCH, 2019).  

Dentre as categorias de TA, a Comunicação Aumentativa e Alternativa – 
CAA ou Comunicação Alternativa (CA) é um conjunto de recursos e estratégias 
cujo objetivo é promover e ampliar as habilidades de expressão e compreensão 
na comunicação de pessoas com limitações decorrentes de diversas deficiências, 
tais como: deficiência da fala, escrita funcional ou em defasagem entre sua ne-
cessidade comunicativa e sua habilidade em falar e/ou escrever, para indivíduos 
não oralizados, sem casos de paralisia cerebral, déficit cognitivo, autismo, aci-
dente vascular acidente vascular cerebral, dentre outros. O termo Comunicação 

Aumentativa e Alternativa foi traduzido do inglês Augmentative and 
Alternative Communication – AAC, além do termo resumido Comunicação 
Alternativa - CA, no Brasil também encontramos as terminologias: Comunicação 
Ampliada e Alternativa - CAA e Comunicação Suplementar e Alternativa – 
CSA (SARTORETTO; BERSCH, 2019).  
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Figura 2 - Categoria de Tecnologia Assistiva

Fonte: Adaptado de Walter (2010).

Figura 3- Comunicação Alternativa com auxílios

Fonte: Adaptação de Walter (2010); Vernozi (2011).

Embora existam diferentes sistemas simbólicos, os mais importantes são:  
PCS, Blissymbols, Rebus, PIC e Picsyms. No Brasil os mais utilizados são PCS, 
PIC e Blissymbols (WALTER, 2010). 

Os sistemas PCS - Picture Communication Symbols, traduzido como 
Símbolos de Comunicação Pictórica, foi desenvolvido em 1980 pela fonoaudió-
loga americana Roxanna Mayer Johnson possuindo mais de 11.500 símbolos, o 
PCS é um conjunto de símbolos gráficos, fotografias, figuras, números, círculos 
para as cores, o alfabeto, desenhos. Adequado para usuários de todas as idades, 
são utilizados na construção de cartões e pranchas de comunicação, que podem 
ser facilmente combináveis entre si para a criação de recursos de comunicação 
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principalmente em atividades educacionais (WALTER, 2010).
Os cartões de comunicação são constituídos de símbolos gráficos represen-

tativos de mensagens, são organizados por categorias de símbolos e cada categoria 
apresenta uma cor de moldura diferente, por exemplo: cor de rosa são os cumpri-
mentos e demais expressões sociais, amarelo são os sujeitos/pessoas, verde são os 
verbos, laranja são os substantivos, azuis são os adjetivos e branco são símbolos 
diversos que se encaixam nas categorias anteriores. As pranchas de comunicação 
com símbolos são constituídas de pastas tipo arquivo, contendo várias páginas de 
sacos plásticos sendo que cada página representa uma prancha de comunicação 
temática. Já as pranchas de comunicação alfabéticas são constituídas de uma fo-
lha de papel mais grosso e plastificado, em cada uma delas podem ser impresso: o 
alfabeto, sílabas, palavras e numerais (SARTORETTO; BERSCH, 2019).  

Para melhor otimizar a confecção de recursos de CAA, como cartões e 
pranchas de comunicação são utilizados os sistemas de símbolos de gráficos, 
para isso se faz necessário o uso de um software específico no qual esses picto-
gramas estejam inseridos. No Brasil os símbolos PCS estão disponíveis por meio 
dos softwares Boardmaker e Boardmaker com Speaking Dynamically Pro, ambos são 
pagos (SARTORETTO; BERSCH, 2019).  

O Boardmaker é um programa de computador, disponível para o sistema 
Windows, contém um banco de dados gráfico com de 11.500 símbolos PCS tra-
duzido em 44 idiomas, foi desenvolvido especificamente para criação de pran-
chas de comunicação alternativa, suas várias ferramentas intuitivas permitem 
a construção de recursos de comunicação personalizados que podem ser im-
pressos e disponibilizados aos usuários, possui interface de trabalho, facilitando 
seu uso. O Boardmaker também permite importar imagens diversas: da internet, 
Cds, fotos etc, estas imagens podem ser distribuídas em categorias já existentes 
no programa, dessa forma ampliando sua biblioteca interna. (SARTORETTO; 
BERSCH, 2019).  

Já o Boardmaker integrado ao Speaking Dynamically Pro (SPD) é outro pro-
grama com as mesmas características do Broardmaker, porém mais complexo, 
pois o Speaking Dynamically Pro (SPD) utiliza recursos do computador, permitin-
do que as pranchas falem através de síntese de voz, abram arquivos de música 
ou vídeos, além de interligar as pranchas entre se também possuem funções que 
permitem criar jogos e estratégias de comunicação e aprendizagem. As associa-
ções destes dois softwares formam uma importante ferramenta na elaboração de 
ricas atividades educacionais interativas com acessibilidade e dentro do conceito 
de Desenho Universal na Aprendizagem (SARTORETTO; BERSCH, 2019).  

Os sistemas PIC – Pictogram Ideogram Communication - Pictogramas 
Ideogramas para a Comunicação, foi desenvolvido por Maharaj em 1980 para 
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indivíduos com dificuldades de discriminação figura-fundo, visto que o branco 
no preto cria um maior contraste, sendo composto por 400 símbolos, consiste 
em sinais brancos sobre fundo preto, organizados em pranchas de comunicação 
obedecendo uma organização semântica (WALTER, 2010). 

Já o sistema Blissymbols ou Bliss é uma linguagem ideográfica que possuí cer-
ca de 5000 símbolos originados da combinação de 100 caracteres ou palavras bliss. 
Foi criado por Charles K. Bliss em seu exilio na China durante a Segunda Guerra 
Mundial enquanto aprendia Mandarin e observava a comunicação pictográfica 
entre os chineses, ele teve a ideia de criar um sistema universal de comunicação 
independente a língua falada. Após o exílio ele aprimorou sua ideia simplificou os 
símbolos e escreveu seu livro publicado em 1949 com o título: Semanthography - 100 
Symbols elements to overcome Babel in reading, writing and thought (VERNOZI, 2011).

Após algumas adaptações no sistema Bliss realizadas em conjunto com 
Charles K. Bliss e a equipe de profissionais da equipe do Ontário Crippled 
Children’s Centre, de Toronto no Canadá, foi oficialmente criado o sistema Bliss 
de comunicação. Em 1975, foi criada a Blissymbolics Communication Foundation, 
atualmente Blissymbolics Communication International no Canadá. O sistema Bliss 
é gráfico visual, dinâmico, sendo capaz de representar conceitos abstratos. Os 
símbolos derivam de formas geométricas e seus segmentos, há várias formas 
de se expressar através dele com frases simples ou complexas, dependendo das 
habilidades e do usuário e pelo contexto comunicativo. “No Brasil, uma das 
instituições pioneiras na introdução deste sistema é a Associação Educacional 
Quero-Quero de Reabilitação Motora e Educação Especial, que implantou o 
método a partir de 1978” (VERNOZI, 2011, Online).

É neste contexto que os recursos da TA podem potencializar as possibilidades 
de aprendizado da criança com síndrome de Down, permitindo o seu acesso ao 
conhecimento de forma lúdica e criativa, porém organizado e dentro do contexto 
educacional previsto no currículo da escola regular (LIMA, 2009).

Segundo Buckley e Bird (1994, apud BISSOTO, 2005) as crianças com sín-
drome de Down possuem um fator determinante nas limitações cognitivas, pois 
elas nascem com deficiência na memória auditiva de curto prazo o que dificulta o 
acompanhamento de instruções faladas e de longa duração, especialmente se estas 
envolvem múltiplas informações ou comandos e orientações consecutivas, compro-
metendo a elaboração de conceitos e frases longas, com um vocabulário reduzido, 
este fator contribui para o atraso na linguagem e consequentemente na sua comu-
nicação e interação com o meio social. Contudo esses autores ressaltam que tais 
dificuldade podem ser compensadas pela sua habilidade na memória visual, que é 
mais desenvolvida e apresenta maior capacidade de processamento e assimilação 
das informações, se tais instruções forem acompanhadas por gestos ou figuras.
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Contudo autores como Augusto (2003) e Madaule (2002) discordam desta 
afirmação, pois consideram que crianças com síndrome de Down possui déficit 
de memória visual e consequentemente dificuldades em guardar imagens vistas, 
eles afirmam que a musicoterapia tem grande potencial enquanto recurso para 
estimular as habilidades da memória auditiva através de sons repetidos,  pois o 
ritmo estimula sua atenção, sendo capaz de trabalhar o aspecto afetivo, funcio-
nal, rítmico, expressão corporal e motor destas pessoas (apud LIMA, 2009).

Na perspectiva da educação inclusiva o professor tem papel de suma impor-
tância, o de mediador do conhecimento no qual conduzirá o aluno a novas des-
cobertas sendo capazes de pensar por si só e agir criticamente diante dos desafios, 
desenvolver seu potencial humano afetivo-social e intelectual, para isso ele também 
necessita se atualizar frente às exigências da perspectiva da educação inclusiva atra-
vés da formação continuada com ênfase em inclusão, em busca de novas práticas 
pedagógicas. Considerando os avanços tecnológicos da atualidade temos as tecnolo-
gias digitais que podem ser utilizadas como ferramentas pedagógicas, neste contexto 
cabe refletir sobre o papel do educador e como ele irá utilizar essas ferramentas 
tecnológicas, observando, pois, que tais tecnologias devem ser escolhidas de acordo 
com as necessidades e realidade da escola e de seus alunos (EMER, 2011).

A autora ainda ressalta o papel do professor e o uso das tecnologias da 
seguinte forma:

Os professores tem papel fundamental na transformação de conceitos, 
fundamentos e paradigmas que existem na utilização dos recursos da in-
formática na educação, os quais podem oferecer uma profunda reflexão 
referente às inovações metodológicas na prática pedagógica. Para que isso 
ocorra é necessário que o professor conheça as dimensões e potencialida-
des do uso da tecnologia digital a favor da educação. (EMER, 2011, p. 34).

A autora ainda ressalta a necessidade de se formar professores tanto para 
o uso técnico da informática como também na utilização pedagógica integrada 
aos projetos pedagógicos educacionais da escola. Sugere que se crie nas ins-
tituições de ensino grupos de docentes para formação/atualização permanen-
te, onde professores possam compartilhar experiências e dificuldades, sempre 
orientados por especialistas nas tecnologias educacionais.

O novo paradigma do sistema educacional requer professores com um perfil 
dinâmico, criativo e principalmente competente, para sua efetivação. A prática 
reflexiva possibilita a constituição de uma rede de interações sendo um exer-
cício contínuo de reflexão crítica sobre o seu fazer (SILVA, 2009, p. 10580). 

Para vencer os desafios da inclusão, os professores desenvolvem novas 
estratégias para fazer acontecer a aprendizagem, pois segundo Carvalho (2003, 
apud SILVA, 2009, p. 10580) “a presença de crianças com deficiência na sala de 
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aula pode provocar em seus professores, mudanças metodológicas e organizati-
vas, de modo a criar um ambiente de aprendizagem mais rico para todos”.

Além do professor a participação da família no processo de inclusão es-
colar de pessoas com necessidades educacionais especiais é de suma importân-
cia, pois é através dela que os professores conhecem melhor seus alunos e suas 
particularidades, criando novas possibilidades de afetividade (ROCHA, 2017).

Ainda segundo Rocha (2017, p.8), o professor também possui outra fun-
ção importante, a de ampliar os currículos, flexibilizando-os diante das diferen-
ças de seus alunos, “ destacando a inclusão como inserção social, que tenha 
como objetivo ultrapassar as fronteiras e dar apoio na construção do saber, se-
meando uma escola integrada na inclusão”.

Para Souza e Nascimento (2018, p. 125) “as adaptações curriculares são 
estratégias da atuação docente que possibilitam ajustar ações de ensino de acor-
do com as especificidades de aprendizagem dos alunos, constituindo-se em pos-
sibilidades diferenciadas de ensinar”. 

Para Blanco (2004, apud SOUZA; NASCIMENTO, 2018, p. 125) estas 
adaptações são classificadas em três níveis: “no âmbito do projeto pedagógico 
e seu currículo escolar; no currículo desenvolvido em sala de aula; e no nível in-
dividual para cada discente”. Sendo que as adaptações curriculares individuais 
promovem modificações nas metodologias, objetivos, conteúdos e critérios de 
avaliação. 

Diante disso a escola deve estar preparada para garantir a prática da sua 
proposta curricular, e possíveis adaptações para atender às necessidades indivi-
duais, pois:

o currículo é o instrumento que a escola possui para adaptar-se às neces-
sidades dos alunos e, portanto, necessita ser flexível e comprometido com 
uma educação não-segregadora, oferecendo respostas à complexidade de 
interesses, problemas e necessidades que acontecem na realidade educa-
cional (CASTRO; PIMENTEL, 2009, p. 311).  

Ainda segundo Castro e Pimentel (2009) em se tratando da inclusão es-
colar de alunos com síndrome de Down na escola regular, o currículo precisa 
ser adaptado às peculiaridades dos alunos atendidos, podendo haver ajustes na 
metodologia, no conteúdo e na forma de avaliação, tudo isso para que o seu 
processo de aprendizagem não fique comprometido.

Antes de construir um currículo para atender alunos com Síndrome de 
Down deve se levar em consideração a identidade de cada aluno, suas vivên-
cias e sua necessidade de aprendizagem; a avaliação da aprendizagem destes 
alunos constitui uma etapa indispensável, pois ela permite verificar como está 
sendo realizado o processo de ensino aprendizagem, o desenvolvimento de 
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habilidades e a elaboração de estratégias pedagógicas mais adequadas (SOUZA; 
NASCIMENTO, 2018).

Diante deste estudo observou-se a necessidade da criação de ambientes 
educacionais inclusivos preparados equipados e adaptados para receber alunos 
portadores de necessidades educacionais especiais, a importância do papel do 
professor como mediador do conhecimento assim como sua formação continua-
da e a participação da família no processo inclusivo. Neste contexto os recursos 
tecnológicos são grandes aliados pois oferecem diferentes estratégias pedagógi-
cas contribuindo para o processo de ensino-aprendizagem pois são capazes de 
estimular habilidades cognitivas, auditivas e visuais. Assim a TA proporciona à 
pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão so-
cial através da ampliação de sua comunicação, mobilidade e aprendizado. 

Os recursos de TA quando utilizados no AEE são importantes instrumen-
tos de acessibilidade para alunos com necessidades educacionais específicas, 
pois proporcionam qualidade de vida, convívio social, mobilidade e desenvoltu-
ra, além de possibilitar a participação em atividades educativas, principalmente 
quando aplicados como metodologia para ensino de crianças com SD já que 
estes apresentam atrasos no desenvolvimento cognitivo, na linguagem e comu-
nicação e interação social.

Observou-se que vários autores ressaltam que crianças com SD devem 
ser inseridas em ambientes que proporcionam sua interação e estimulem sua 
comunicação, pois estas nascem com deficiência na memória auditiva de curto 
prazo que devem ser compensada pela sua habilidade na memória visual, que é 
mais desenvolvida e apresenta maior capacidade de processamento e assimila-
ção das informações, se tais instruções forem acompanhadas por gestos, figuras, 
imagens, vídeos e sons, estimulando sua atenção, sendo capaz de trabalhar o 
aspecto afetivo, funcional, rítmico, comunicativo e expressão corporal e motor.

Dentre as categorias de TA a CAA foi a que apresentou uma grande varie-
dade de recursos e estratégias cujo objetivo é promover e ampliar as habilidades 
de expressão e compreensão na comunicação de pessoas com limitações decor-
rentes de diversas deficiências: cognitivas, da fala, escrita funcional, comunica-
tivas dentre outras.

Conclusão   

A educação inclusiva é um movimento recente em nossa sociedade par-
tindo do princípio de que todas as crianças portadoras de necessidades especiais 
tenham a oportunidade de interagir e exercitar a convivência com a diversidade.

A proposta da educação inclusiva engloba todos os alunos com qualquer 
tipo de necessidades educacionais especiais, pois todos possuem o direito de 
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acesso à educação em ambientes regular de ensino e também ao Atendimento 
Educacional Especializado –AEE, oferecendo suporte aos alunos especiais, atra-
vés do professor como mediador que identifica, elabora e organiza recursos pe-
dagógicos de acessibilidade permitindo a plena participação dos alunos conside-
rando suas necessidades e respeitando seu tempo de aprendizagem. Contempla 
também a formação de professores preparando-os para saberem lidar com as 
diferenças no contexto escolar. Para que a educação inclusiva aconteça de forma 
efetiva é preciso a união de todos, professores, pais, gestores, além da flexibiliza-
ção ou readaptação do currículo, metodologias e na forma de avaliação, respei-
tando as características de cada aluno.

De modo geral, as tecnologias da informação-TICs vêm se tornando 
ferramentas de mediação pedagógicas aliadas no processo de ensino-aprendi-
zagem, auxiliando os professores em suas ações educativas para promover a 
aprendizagem e desenvolvimento cognitivo dos alunos, principalmente os que 
possuem necessidades educacionais especiais, como os alunos com síndrome de 
Down que possuem um déficit em relação à memória, não acumulando infor-
mações na memória auditiva imediata de forma constante tornando-se um fator 
determinante nas limitações da linguagem, da atenção e consequentemente sua 
relação com o meio social.

Assim o conjunto de recursos compreendidos como Tecnologia Assistiva 
- TA possuem diversos recursos considerados como importantes ferramentas 
pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem de pessoas com deficiência 
mental, pois são capazes de estimular habilidades cognitivas através dos sentidos 
sensoriais, auditivos e visuais (LEME; BATTINI; TEODORO, 2013).

No contexto educacional a TA pode potencializar as possibilidades de 
aprendizado da criança com síndrome de Down, pois proporciona novas opor-
tunidades para que os professores possam explorar de forma dinâmica e lúdica 
os conceitos estudados. Entretanto como mediador ele precisa ter consciência 
que a TA é uma área de conhecimento aplicado e não somente uma coleção de 
recursos e serviços, este conhecimento lhe permitirá diagnosticar e avaliar quais 
recursos poderão ser utilizados em cada caso como estratégias de mediação pe-
dagógica, levando em consideração questões como a adequação dos conteúdos 
de acordo com as limitações individuais e o uso de métodos de ensino que pos-
sibilitem a participação ativa e autônoma.

A Comunicação Aumentativa e Alternativa ou CAA se destaca como uma 
das categorias de TA que oferece um grande conjunto de recursos e estratégias que 
promovem e ampliam as habilidades de expressão e compreensão na comunica-
ção de pessoas com limitações decorrentes de diversas deficiências. A CAA está 
dividida em quatro elementos básicos: símbolos, recursos, técnicas e estratégias, 
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que podem ser utilizados sem auxílios externos, que não utilizam nenhum instru-
mento de comunicação pois valorizam as expressões pessoal do sujeito quando 
expressa seus desejos, sentimentos e opiniões; e com auxílios externos abrangendo 
vários elementos representativos através de objetos, figuras e sistemas de símbolos, 
sendo os mais importantes e utilizados no Brasil o PCS, PIC e Blissymbols pois 
ambos  são utilizados como estratégias de comunicação e aprendizagem. 

Além dos recursos da Comunicação Aumentativa e Alternativa os voca-
lizadores, os computadores e os software educacionais também são ferramentas 
importantes neste contexto como instrumentos pedagógicos no processo de ex-
pressão, comunicação e aprendizagem do aluno com SD. Vários autores corro-
boram com a ideia de que os softwares educacionais possuem papel potenciali-
zador na aprendizagem de alunos com déficit intelectual.

Estudos realizados mostram que a criança portadora da síndrome de 
Down deve ser estimulada a interagir e expressar seus desejos e emoções, per-
mitindo assim seu desenvolvimento social e cognitivo, neste sentido o uso dos 
recursos de TA utilizados como metodologias de ensino cria possibilidades para 
que ela se desenvolva através de práticas educacionais específicas tornado de 
sujeitos do seu próprio aprendizado.
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ANÁLISE DA PRÁTICA DOCENTE NO 
AMBITO ESCOLAR PARA LIDAR COM 

ALUNOS USUÁRIOS DE DROGAS

Daianny de Souza da Mota 
Ricardo Takayuki Tadokoro

Introdução

O uso de drogas, em sua grande maioria, tem seu início desencadeado por 
uma série de fatores, podendo ser cultural, disponibilidade da substância, círculo 
social, entre outros fatores. Tendo iniciado o uso, ele poderá transcorrer sem 
grandes problemas, no caso de uso simples, ou em outras situações o consumo 
poderá tornar-se frequente e ocasionar problemas relacionados à dependência 
química e de convívio social (ASSIS, 2011). 

Neste sentido, se faz importante o estabelecimento de métodos que visem 
colaborar para que informações coerentes sejam repassadas para população e 
principalmente para os jovens, que em alguns casos deixam-se conduzir por um 
prazer momentâneo. Assis (2011) afirma que o jovem sem uma devida matu-
ridade emocional, vivendo a complexidade da existência humana, frustações, 
modismos e outros, tende a ser um forte candidato ao uso de drogas.    

Assim, a escola como formadora de conhecimento, pode ser uma ferra-
menta de prevenção ao uso de drogas, já que além da família o professor ocupa 
um lugar significativo na vida do aluno e com isso tem a possibilidade de preve-
nir ou detectar o uso de drogas, uma vez que, depois dos pais, normalmente os 
professores são os que mais têm contato com o aluno. Associado a isto, sabe-se 
que a contribuição do professor vai muito além de ministrar diferentes conteú-
dos, mas promover a formação de cidadãos.

Sabe-se que o meio escolar busca formar e qualificar cidadãos, porém não é 
sempre que a escola consegue desempenhar este papel de maneira totalmente efi-
caz, principalmente quando se trata do assunto prevenção ao uso de drogas. Sendo 
assim, não é sempre que são feitas intervenções coerentes e com impactos positivos, 
isso porque normalmente não são oferecidos aos docentes formações voltadas para 
detecção em busca da prevenção e intervenção relacionada ao uso de drogas.

Para a realização de uma melhor intervenção, segundo Supera (2014), é 
preciso evitar usar rótulos ou jargões como: alcoólatra, maconheiro, drogado, 
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etc. Ainda de acordo com o mesmo autor, estas formas fazem com que o pro-
cesso de intervenção seja prejudicado de maneira a intimidar e envergonhar, 
impedindo a aproximação necessária para uma boa prevenção. Isso não se refere 
somente para profissionais da saúde e pacientes, mas para a relação professor-
-aluno, uma vez que a forma com que o professor aborda uma determinada 
situação pode facilitar ou não uma possível intervenção.

Para Aratangy et al. (1998), quem acredita que o viciado em uma deter-
minada droga é um pervertido e pecador, dificilmente será um bom educador, 
sendo que se deparado com caso de um aluno usuário, não será capaz de agir 
com medidas coerentes, mas sim provavelmente buscará livrar-se do problema, 
expulsando o educando do ambiente escolar ou até mesmo procurando indicá-
-lo a internação sem de fato ser necessário no momento.

Sabe-se que a questão do uso de drogas entre jovens e adolescentes é um 
problema social que demanda urgência de ações e políticas que enfrentem esse 
problema, isso porque o uso de drogas por parte dos jovens pode ser multifato-
rial. Assis (2011) destaca que o jovem é levado a usar um determinado tipo de 
droga devido à busca pelo prazer, alegria e outros sentimentos. Porém, estas 
sensações podem estar acompanhadas de um processo de autodestruição, com-
prometendo o convívio familiar, social e desempenho escolar.

Segundo Andrade et al. (2014) a escola possui o papel de proporcionar 
aprendizado ao aluno e, para que esse aprendizado seja eficaz, é indispensável 
que os pais, a escola e a sociedade agreguem esforços para que os fatores que 
são considerados empecilhos ao desenvolvimento do aluno, como o caso do en-
volvimento com o uso de drogas, tráfico, entre outros, possam ser amenizados. 
Neste sentido, o fato de um aluno se envolver com o uso de drogas, levando-o 
em muitos casos a desistência dos estudos, exige uma atenção maior por parte 
daqueles que de uma forma ou de outra se propõem a agir como educador.

A magnitude do problema do uso abusivo de drogas verificada nas últi-
mas décadas ganhou proporções tão graves que hoje é um desafio mundial. Este 
problema se reflete em vários segmentos sociais, como por exemplo, acidentes 
de trânsito e de trabalho, violência domiciliar e crescimento da criminalidade 
(BRASIL, 2007). Segundo Murer et al. (2009) o uso de substâncias psicoativas 
é uma problemática atual que tem crescido cada vez mais. Ainda segundo este 
mesmo autor, o que pode ser notado em alguns casos é o despreparo das pessoas 
para lidarem com esta problemática.

Assim, o que justifica a elaboração deste trabalho, é devido o uso de dro-
gas estarem difundindo-se em diferentes âmbitos sociais, podendo ser uma das 
contribuições negativas para o abandono ou diminuição do rendimento nos es-
tudos por parte dos jovens e adolescentes.  
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Outra justificativa para a então abordagem é motivada por uma pesqui-
sa desenvolvida com usuários de drogas em tratamento de uma Comunidade 
Terapêutica (CT) na cidade de Rubiataba-Go, desenvolvida no primeiro semestre 
de 2017. Na pesquisa mencionada, Mota (2020) constatou que a grande maioria 
dos residentes em tratamento iniciaram o uso de drogas precocemente. Com 
idades entre 9-13 anos começaram a ingerir álcool e com idade entre 14-15 anos 
outras drogas, sendo que este início do uso atrelado ao desinteresse, na maioria 
dos casos, levou a desistência dos estudos chegando a 37% em ambos os casos. 

Diante do mencionado, pressupõe-se que se uma boa intervenção fosse 
feita pelas escolas, juntamente com uma abordagem frequente por parte dos pro-
fessores aliados a busca por auxílio do poder público, incentivo da escola, assim 
como dos pais, provavelmente acarretaria bons resultados. Isso porque, quando 
se fala em usuário de drogas ou iniciante do uso, direta ou indiretamente toda 
a sociedade está envolvida e pode ser afetada, sendo um problema de natureza 
coletiva e não apenas particular.

A pesquisa caracteriza-se como sendo do tipo quali-quantitativa. 
Qualitativa devido tanto a reações quanto as intencionalidades dos atos pessoais 
estarem conglomeradas na pesquisa qualitativa (MINAYO, 2004) e quantitativa 
pela utilização da quantificação, tanto no procedimento das informações quanto 
na coleta, sendo utilizadas técnicas estatísticas, que objetiva promover segurança 
para análise e explanação dos dados (DIEHL, 2004).

Neste sentido, objetivou-se conhecer e destacar o que duas escolas sendo 
uma estadual e outra municipal da cidade de Rubiataba-Go propõe em prol da 
prevenção ao uso de drogas no âmbito educacional, se desenvolvem proposta de 
prevenção ao uso de drogas ou somente executam as já existentes, objetivou-se 
ainda, verificar por meio de questionários fechados o nível de conhecimento dos 
professores das respectivas escolas em relação à prevenção e detecção de alunos 
usuário de drogas. 

Participaram da pesquisa um total de trinta e oito docentes, ambos assina-
ram o termo de consentimento livre esclarecido (TCLE), e em seguida realizou-
-se a aplicação do questionário fechado, contendo doze perguntas. O trabalho 
foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em seres humanos (CEP), devido 
ao fato de tratar-se de uma avaliação de forma subjetiva, a qual foi aprovada com 
número CAAE 02140618.0.0000.0036, para que assim o questionário produzi-
do fosse aplicado aos docentes.

O tratamento dos dados perante as informações coletadas foram geren-
ciadas no software proprietário Microsoft Excel, para detecção da porcentagem, 
obtendo desta forma os resultados esperados e destacando-os em forma de grá-
ficos e tabelas para melhor demonstração e compreensão. Para preservação da 
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identidade dos participantes, os mesmos não tiveram os seus nomes revelados.

O uso de drogas entre os adolescentes 

O uso de substâncias psicoativas (SPA), conhecidas popularmente como 
uso de drogas, de acordo com Marques e Cruz (2000) é um fenômeno antigo 
na história da humanidade. Segundo os mesmos autores, a fase da adolescên-
cia é tida como um momento de curiosidade e especial na vida deles, fase esta 
que normalmente não são receptíveis a orientações, estão se descobrindo tendo 
novas experiências e formando grupos de amizades. Caso os componentes dos 
grupos estejam em experimentação de drogas podem influenciar os outros do 
grupo a usar, colocando-se assim em exposição a muitos riscos. 

Segundo Assis (2011) o fato do jovem experimentar drogas não o torna 
um dependente, no entanto, mesmo experiências que aparentem ser inocentes 
podem resultar em problemas diversos como, por exemplo, com atos tidos por 
infracionais perante a lei. Para o mesmo autor, um jovem que fez uso de drogas 
passa a ser tratado em alguns casos como sendo um drogado, tanto por seus pais 
como por professores. 

As SPA não são por si só consideradas boas ou ruins, isso porque existem 
substâncias que são usadas com a intenção de produção de efeitos benéficos a 
saúde, para tratamento de doenças de forma medicamentosa (MOTA, 2009). Para 
Morris (2004) o abuso e dependência de SPA são multifatoriais, pois podem ser 
ocasionados por decorrências psicológicas, biológicas, sociais e podem alterar de 
acordo com cada pessoa ou com a substância, tendo uma variação de um indiví-
duo para o outro. De acordo com Assis (2011) é possível afirmar que o consumo 
de drogas inclusive o álcool, pode provocar alterações neurobiológicas no cérebro.

Para Carneiro (2002) o álcool é uma das drogas mais perigosas do mundo, 
reconhecida oficialmente como a causa de parte das patologias, sejam elas indi-
viduais ou sociais, desde a cirrose a dependência metabólica. Ainda, segundo o 
mesmo autor, cerca de 5% da população é dependente do álcool. Neste sentido 
percebe-se que o uso de substâncias consideradas como lícitas também são ana-
lisadas como fatores negativos para vida humana, e este uso de SPA podem estar 
associados a distintos fatores, sendo necessária então uma análise coerente a fim 
de realizar um processo de identificação bem como também prevenção. 

Prevenção ao uso de drogas nas escolas

Segundo Almeida (1999), prevenção como o próprio nome indica, refere-
-se a uma questão de prever e não impedir. Desta forma, estar prevenindo não é 
sinal de impedimento ao uso de drogas, necessitando assim um maior apoio das 
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políticas públicas, bem como o auxílio pedagógico da educação brasileira para 
que assim o número de informações coerentes a respeito do assunto possam ser 
difundidas e melhor repassadas. Brasil (2011, p. 17) diz que “O educador pode 
contribuir para prevenir o abuso de drogas entre adolescentes de duas formas 
básicas: incentivando a reflexão e a adoção de medidas na própria escola onde 
trabalha e atuando diretamente com seus alunos, na sala de aula”.

A prevenção ao uso de drogas pode ser dividida em três distintos tipos 
sendo elas: prevenção primária, prevenção secundária e a prevenção terciária. 
A prevenção primária trata-se de ações que procuram impedir o surgimento de 
novos índices de uso de drogas; a secundária está relacionada a ações que evi-
tem complicações para indivíduos que fazem uso de drogas em fase inicial; e a 
terciária procura perante a dependência já instalada em um indivíduo, evitar que 
ocorra agravamento para o usuário, sua família e para sociedade como um todo 
(ASSIS, 2011).

Um exemplo recorrente em algumas escolas relacionado à prevenção ao 
uso de drogas é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência 
(PROERD). Segundo Guedes e Nobrega (2015), o PROERD, atua na prevenção 
ao uso de drogas nas escolas tanto públicas quanto particulares de ensino funda-
mental. O projeto possui como principal objetivo instruir alunos para resistirem 
às ofertas de drogas, com destaque principal na prevenção primária.

Silva e Gimenis (2010) destacam que uma das formas encontradas pelos 
governos e organizações para tentar diminuir os grandes índices de uso de dro-
gas, foi o método de desenvolver programas de prevenção e promoção à saúde 
voltada para escolares. No entanto, segundo os mesmos autores, desenvolver 
formas de prevenção que abordem conteúdos relacionados a drogas e violência 
e que acarrete mudança de atitude necessita participação e interação dos alunos 
no processo de ensino aprendizagem. 

No Brasil existem vários programas e projetos que buscam prevenir o uso 
de drogas, projetos esses como o já mencionado anteriormente: PROERD, ou-
tros com o mesmo objetivo como, por exemplo: Prevenção também se Ensina; 
Comunidade Presente; Prevenção, Educação e Drogas; Prevenir é sempre me-
lhor; Programa Para Resistência ao Abuso de Drogas (ERAD) entre outros, am-
bos com o objetivo de utilizar o meio escolar como forma de auxiliar na preven-
ção ao uso de drogas e do tráfico.

Clayton et al. (1996, apud SILVA; GIMENIZ, 2010) mencionam que uma 
dos problemas que é verificado quando se fala da realização de projetos e progra-
mas de prevenção é a não continuidade no treinamento referente a habilidades e 
ao comportamento trabalhado, tornando-se limitada as diferença significativas 
entre grupos que tiveram intervenções se comparado com os grupos controle.  
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Segundo Miguel (2000) estabelecer formas que façam com as agilidades 
desenvolvidas por meio dos programas e projetos não percam sua eficácia no 
decorrer dos dias, não é uma tarefa fácil, isso porque se faz necessário uma serie 
de métodos para que se mantenha o que já fora trabalhado.

Assim sendo, um trabalho de prevenção necessita ser bem estruturado 
desde o inicio, para que deste modo não haja fim, mas sim continuidade e apri-
moramento do que já é desenvolvido, necessitando de auxílio tanto da parte que 
promove quanto da parte que irá executar e dos que irão beneficiar-se, estabele-
cendo deste modo uma forma de cooperação e ajuda entre os grupos.

Para Silva (2014) a prevenção precisa ser exercida por pessoa preparadas, 
pois uma intervenção mal realizada tem o poder de acometer danos à comunida-
de e terem efeitos de redução de benefícios, para o mesmo autor o uso indevido 
de drogas psicoativas precisa ser prevenido através da utilização de métodos e 
técnicas adequadas baseadas em formas cientificas, de acordo com cada público, 
de acordo com o momento e situação a qual se encontra o individuo.  

O papel da educação e do professor na prevenção ao uso de drogas

Segundo Freire (1997) a educação exerce papel fundamental no desen-
volvimento do cidadão de maneira a despertar o anseio de arriscar na busca do 
exercício de não somente falar de modificações, mas de envolver-se e desper-
tar na pessoa a disposição de participação na formação histórica e representar. 
Ainda podemos acrescentar, segundo a Secretaria Nacional de Políticas sobre 
Drogas (SENAD) em Brasil (2011):  

Para abordar a questão das drogas e desenvolver ações de prevenção na es-
cola, é necessário ter um planejamento que envolva os diferentes segmen-
tos, incluindo coordenadores, professores, pais, funcionários, estudantes 
e comunidade. O trabalho deve ser desenvolvido durante todo o processo 
escolar, por meio de métodos interativos, integrados ao currículo, e que 
promovam a saúde (p. 38). 

Mesmo com os aparentes pontos positivos em relação à preocupação e 
influências benéficas perante a educação e cuidados com as futuras gerações, o 
que se sabe é que ainda há muito a ser estabelecido para que se tenha resultados 
e intervenções positivas, isso porque quando se fala em educação e formação são 
termos ligados a diversos fatores, que envolvem distintos segmentos, podendo 
ser sócias, culturais, dentre outros. 

Segundo Mizukami (1986) o termo educação trata-se de algo com signifi-
cado abrangente, por estar relacionado à educação do homem e não apenas da 
pessoa em posição escolar. Assim, é necessário ver a educação como forma de 
capacitar a pessoa para vida em sociedade, de maneira em que saiba lidar com as 
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formas distintas que existem, agindo respeitosamente, porém com suas próprias 
decisões, de forma autônoma.

Sabe-se que os jovens e adolescentes normalmente passam a maior parte 
do tempo no ambiente escolar, sendo que se espera que este seja um local de se-
gurança e de transmissão de boas condutas e ensinamento. No entanto, sabe-se 
também que, em alguns casos, o aluno já chega ao ambiente escolar tendo con-
tato ou fazendo uso de algum tipo de substância psicoativa, nesse caso não é que 
seja (e de fato não é) o papel do professor intervir diretamente nesta problemá-
tica, mas aos docentes cabem uma identificação e tentativa de intervenção. No 
entanto, faz necessária uma observação mais atenta em relação comportamento 
do aluno, por parte do docente e/ou da escola em si. 

Nagashima, Zanata e Branco (2017) dizem que,

A prevenção e o combate ao consumo de drogas lícitas e ilícitas, em to-
das as esferas, incluindo escolas públicas e privadas, é uma tarefa árdua, 
complexa e extremamente desafiadora. Exige estudos e conhecimento do 
tema, requer ainda uma dedicação profunda dos envolvidos, articulação 
entre diversos setores da sociedade e deve ser objeto de constante discus-
são para não cair na teia complexa das políticas neoliberais (p. 619). 

É perceptível que a escola e o professor exercem sim um papel de 
fundamental importância na detecção do consumo de drogas, no entanto, é 
compreensível que nem todo aluno ou a grande maioria é receptível a alguns 
tipos de informações, principalmente se já estiverem em contato com algum tipo 
de substância. Desta forma, é necessário que o docente e a escola estejam mais 
bem preparados para lidarem com tal problemática, a fim de não reprimir, mas 
sim amenizar o contato com as drogas.

A SENAD (BRASIL, 2011) define que o trabalho do professor precisa 
ser voltado primeiramente ao grupo de alunos que for a maioria o qual espera 
que seja os que não usam drogas, só experimentou, ou usa de forma eventual, 
realizando assim a prevenção universal, procurando aumentar as possibilidades 
de que os alunos que não usam drogas sigam sem usar, adiem o uso e os que 
estão experimentando álcool e tabaco, parem e não se arrisquem mais, reduzam 
o consumo ou que saibam desviar-se dos riscos ligados ao uso.    

Ainda segundo a SENAD (BRASIL, 2011), não é que o professor irá ig-
norar alunos com problemas com drogas, mas o foco principal de trabalho do 
docente não deve ser esse, devido ao fato de que os alunos em alguns casos 
na verdade necessitam é de uma abordagem de um profissional especializado, 
sendo assim o educador na verdade ao notar a necessidade, pode então junto à 
instituição realizar encaminhamentos para se trabalhar de forma específica. 

O educador pode também contribuir para prevenir o abuso de drogas en-
tre os adolescentes de maneira, por exemplo, a incentivar a reflexão e a adoção 
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de estratégias na própria escola em que trabalha, assim como em sua própria 
sala de aula com seus alunos.

Consumo de drogas nas escolas

Segundo Assis (2011) na grande maioria das vezes, o consumo de SPA 
tem início devido a determinantes socioculturais ligados à disponibilidade da 
substância, a forma com que o indivíduo se visualiza no meio social e outros fa-
tores. Ainda segundo este mesmo autor, uma vez iniciado o consumo, o mesmo 
poderá ocorrer sem problema algum, assim como outras atividades rotineiras, 
sendo este uso simples, no entanto, pode se tornar abusivo ou permanente vindo 
a ocasionar malefícios.  Para Cruz (2016) o uso ocorre devido à curiosidade, 
necessidade de amenizar angústias da fase vivida, por prazer, imitação ao que 
outras pessoas fazem sejam eles pais, amigos ou outros. 

É evidente que o uso de drogas seja algo que desperta a curiosidade e a 
busca por partes das pessoas por diversas razões e com os jovens em fase escolar 
obviamente não seria diferente. Desta forma, nota-se a necessidade de melhor se 
informar acerca do que de fato se refere o consumo de drogas, bem como seus 
agravantes a curto e longo prazo, pensando-se também em intervenções, que 
possam trazer benefícios, isso tanto no meio escolar como nos demais lugares.

Acerca das formas de intervenções em escolas, Aratangy et al. (1998) afir-
mam que:

Palestras com especialistas só são úteis se fizerem parte de um programa 
de prevenção mais amplo, que inclui atividades em longo prazo. Esses 
eventos, na maioria das vezes, são contraproducentes, à medida que ser-
vem para aplacar a ansiedade da própria escola que, com isso, acredita 
ter feito a sua parte e se exime de qualquer projeto mais comprometido e 
consistente. (p.12).

Diante do exposto, verifica-se que as formas de abordagens com intuito 
de informação e prevenção, necessitam ser mais bem revisadas e trabalhadas, 
isso porque uma intervenção que não seja bem elaborada tende a proporcionar 
mais malefícios do que benefícios. Lotufo e Junior (2016) afirmam que a inter-
venção a respeito do tabaco e álcool nas escolas são fundamentais se quisermos 
prevenir, em médio prazo, o uso de SPA, no dia a dia escolar. Ainda segundo os 
mesmos autores, se as intervenções forem periódicas e não pontuais, a absorção 
e compreensão por parte dos alunos acerca da definição e os possíveis danos das 
drogas é maior e a prevenção pode tornar-se mais eficaz.

Para Aratangy et al. (1998):  

Qualquer ser humano possui a estrutura emocional necessária para dadas 
as condições favoráveis, desenvolver um vício ou uma dependência. Quem 
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não tiver a humildade de reconhecer isto, não está capacitado para traba-
lhar com prevenção do uso de drogas, principalmente com adolescentes. 
Quem acredita que o viciado é um pervertido, um doente ou um pecador 
dificilmente será um educador eficiente: diante do caso concreto de um 
aluno com esse tipo de problema, não será capaz de tomar as medidas 
mais adequadas, mas tentará, provavelmente, se livrar da encrenca, ex-
pulsando o aluno da escola ou até recomendando sua internação em uma 
clínica, em casos em que isso não seria indicado (p.10).

Assim, para que se tenham resultados mais efetivos, se faz necessário um 
maior e melhor investimento na educação e nos programas de prevenção, saben-
do sempre que o que é possível e o que é desejável são ainda caminhos comple-
xos de serem percorridos, e considerando também que o docente em si não é a 
porta de redução ao contato com as drogas, mas que sim o mesmo pode auxiliar 
no processo de detecção, informação ou direcionamento livre de pré-julgamen-
tos ou encaminhamentos indevidos, isso porque a situação do consumo de dro-
gas pode se fazer presente na vida de qualquer indivíduo, até mesmo de maneira 
sem muito afetar seu convívio social e/ou familiar. 

No entanto, não se pode negar que a também, casos que podem ocasionar 
danos levando até mesmo a ocorrência de evasão escolar devido ao contato e 
uso de drogas.   De acordo com Soldera (2004), diferentes estudos nacionais e 
internacionais, vêm verificando que as questões psicológicas, socioculturais e o 
uso de drogas por estudantes podem estar agregadas ou não. Ainda de acordo 
com o mesmo autor, por meio desses estudos, foi possível constatar que fatores 
ligados à idade, desestrutura familiar, gênero masculino e ausência de religião 
possuem relação com o uso de drogas por estudantes em distintos meios sociais. 

Segundo Jinez et al. (2009):

Alguns estudos enfatizam que entre os prejuízos relacionados ao uso de 
drogas por adolescentes, ainda que em uso experimental e recreativo, es-
tão os danos para o desenvolvimento cognitivo, fisiológico e psicológico, 
atraso no desenvolvimento e na aquisição de capacidades de autocontrole 
e autoestima, maior suscetibilidade às influências de seus pares para se 
envolverem em comportamentos de risco, comprometendo o rendimento 
escolar, sobretudo se o início do uso de drogas é precoce (10,15). A re-
petência e o abandono escolar constituem fatores de risco para o uso de 
drogas, além da relação do adolescente com seu grupo de pares, as atitudes 
e os valores positivos dados à droga e à procura de sensações entre esse 
grupo que requer variedade e novidades (p.6).

Para Jinez et al. (2009) estudantes que fazem uso de drogas apresentam 
porcentagens maiores de repetência. Outro fator além da repetência que pode 
ser proveniente do uso de drogas pode estar também à questão do abandono dos 
estudos e a falta de interesse pelo mesmo.
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Resultados e discussões

Os primeiros dados avaliados, obtidos através da aplicação de trinta e oito 
questionários aos docentes de duas distintas escolas, sendo uma municipal e outra 
estadual, são referentes ao nível de escolaridade e área de formação dos docentes. 

Através da análise dos dados obtidos, tornou-se possível verificar que, em 
relação à escolaridade dos participantes, um total de 71% possui pós-graduação, 
modalidade Lato Sensu, 26% possuem curso superior completo e 2,6% possuem 
curso superior incompleto. Neste sentido, percebe-se que a maioria dos parti-
cipantes da pesquisa, direta ou indiretamente, estão em busca de aprimorar e 
obter maiores conhecimentos acerca da educação em prol de uma formação de 
conhecimento e aprimoramento do saber.

Segundo a SENAD (BRASIL, 2014), o termo saber aliado ao poder, são 
pontos importantes entre a educação, escola e professor. Ainda segundo o mes-
mo autor, a maneira com que as pessoas, no meio escolar, utilizam o saber, 
conhecimento e a forma como o mesmo se liga a transmissão, pode resultar em 
aproximações ou distanciamentos entre o conhecimento, o qual fora obtido e 
produzido, e a sua maneira de transmissão. Desta forma, se fazem útil e impor-
tante que o conhecimento obtido seja em qual área for, possa ser aprimorado em 
busca da melhoria nas distintas ocasiões em que o docente possa vir se deparar.

Notou-se ainda que dos docentes entrevistados, 34% são de formação re-
lacionada a ciências exatas, seguido por 29% relacionado a áreas voltadas para 
letras, linguística e artes, 26% das áreas de humanas, 7,8% ciências da saúde e 
2,6% ciências biológicas, mostrando assim diversidade de formações que juntas 
podem colaborar positivamente para o ensino e para o foco da pesquisa voltada 
para detecção de aluno usuário ou iniciante do uso de drogas. Afinal, embora 
essa não seja uma especialidade do docente, o mesmo pode sim ser um forte 
aliado junto à escola no processo de cuidado e redução aos danos que as drogas 
podem ocasionar.     

Outros dados também obtidos na pesquisa são de caracterização dos do-
centes que participaram referentes à religião e idade. Ao analisar as respostas, 
percebeu-se a questão da religiosidade entre os docentes, de forma que 73,7% 
dos participantes disseram ser de religiosidades católica, seguido por 21% de 
entidades evangélicas, 2,6% pentecostal e 2,6% se classificaram como seguidores 
de outras religiosidades que no questionário não fora mencionadas.

Segundo Lotufo Neto e Lotufo Junior (2016), no Brasil, a religião re-
presenta dados importantes da vida de um indivíduo, demonstrando que 95% 
da população brasileira afirmam ter religião, 83% consideram a religião sen-
do como algo importante em suas vidas e 37% disse que eram frequentadores 
de algum meio religioso ao menos uma vez na semana, sendo estes dados que 
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podem ou não ser importantes se mencionados na questão educacional, isso irá 
depender da forma em que cada educador irá lidar com o referido seguimento.

Dados relacionados à idade dos docentes participantes demonstram que 
39,5 % possuem entre 31-40 anos de idade, seguido por 31,6% que possuem 
entre 41-60 anos, 21,1% tem entre 26-30, seguido por 7,9% que possuem entre 
18-25, demonstrando, desta forma, um público de docentes diversificados em 
relação à idade. 

Tabela 1 – Sexo dos docentes e tempo de atuação em sala de aula.

Masculino Feminino

SEXO 16% 84%

TEMPO DE ATUAÇÃO Menos de 
um ano

Um ano a 
cinco

Seis anos a 
dez

Mais de dez 
anos

2,7% 26% 18,4% 52,7%

 Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa, 2019.

A Tabela 1, em sua primeira demonstração deixa nítido que a maioria dos 
docentes que participaram da pesquisa são mulheres, totalizando 84% e homens 
16%. De acordo com Harnik (2011) as mulheres compreendem cerca de 81,5% 
do total de docentes da educação básica do país, sendo que em todos os níveis 
de ensino dessa etapa, exceto da educação profissional, o gênero feminino é 
maioria a estarem ministrando aulas. 

Em relação ao tempo de atuação, verificou-se que 52,7% dos docentes 
exercem sua profissão a mais de dez anos, 26% um a cinco anos, seguido por 
18,4% seis a dez anos e 2,7% menos de um ano. Esses dados deixam nítido 
que a maioria dos participantes exercem a docência a mais de dez anos. Sendo 
assim, imagina-se que os mesmos possuem um bom conhecimento da relação 
professor-aluno, tendo desta forma, já passado por distintas situações no coti-
diano escolar, dentre elas possivelmente a existência de algum aluno em sala de 
aula que estivesse tendo contato com substâncias classificadas como lícitas ou 
até mesmo ilícitas.  

Diante disso, o gráfico a seguir representa a auto declaração sobre o 
conhecimento dos docentes entrevistados acerca do tipo de drogas existentes 
(Gráfico 1).
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Gráfico 1- Conhecimento dos docentes acerca do tipo de drogas existentes.

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa, 2019

De acordo com os dados obtidos por meio do questionário, quando per-
guntado em relação ao conhecimento do docente a respeito dos tipos de drogas 
existentes, 55,2% afirmaram possuir pouco conhecimento, sendo este um dado 
consideravelmente preocupante, isso porque se sabe que o pouco conhecimento 
de qualquer que seja o assunto, leva muitas vezes ao impedimento de se contri-
buir positivamente, uma vez que não se pode falar com propriedade quando não 
se sabe a respeito. Uma porcentagem de 28,4% dos docentes afirmou possuir 
bom conhecimento em relação à temática, 2,7% disseram não possuir nenhum 
conhecimento e 2,7% optou por não responder a indagação.

Rodrigues (2007, apud FERREIRA, 2010) menciona que a lei brasileira 
(nº 11.343/2006) referente a drogas, estabelece que os docentes possuam conhe-
cimento em relação a substâncias psicoativas para que, desta maneira, possam 
auxiliar no processo de formação dos alunos. 

Porém, os dados da pesquisa demonstrado no Gráfico 1 não corroboram 
positivamente com a lei mencionada no paragrafo anterior, deixando nítido que  
grande parte dos professores participantes da pesquisa, disseram não possuir 
conhecimento suficiente a respeito de drogas e assim consequentemente a 
transmissão fica comprometida. 

Ferreira et al. (2010) destaca em uma pesquisa realizada por ele e colabo-
radores, o relato de uma docente que afirma não se sentir preparada para lidar 
com a temática drogas no âmbito escolar: “Eu procuro me informar um pouco 
porque eu sou educadora e convivo com alunos que estão em contato com dro-
gas e alunos traficantes, então tenho que estar informada. Mas eu não me sinto, 
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assim, preparada” (p. 4).
Assim é possível perceber o quanto este tema provoca insegurança, mes-

mo quando se sabe a necessidade de cuidados para que ocorra prevenção ao 
consumo de drogas. Desta forma, percebe-se que em alguns casos o docente 
possui dificuldade e, medo de falar a respeito de determinados assuntos, que 
estejam relacionados com o consumo ou contato com as drogas. 

Os resultados do gráfico 2 são em relação à percepção do próprio docente 
acerca da identificação dos efeitos que as drogas são capazes de provocar no 
organismo de um indivíduo. 

 Gráfico 2 - Aptidão para identificação dos efeitos que as drogas podem causar no 
organismo.

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa, 2019

Quando perguntados se consideravam aptos a identificar os efeitos que 
as SPAs podem provocar ao organismo, 76,6% afirmaram se considerar aptos, 
seguido por 21% que afirmaram não estarem aptos a tal identificação e 2,7% 
optaram por não responder a então indagação.

Embora percebamos que a maioria se autodeclararam aptos a detectar 
os efeitos que as drogas podem provocar no organismo de quem as usa, o que 
se sabe é que não basta somente saber detectar é necessário que saiba repassar 
a informação de maneira lógica e que se tenham espaços no ambiente escolar 
para que possam estabelecer diálogos ainda que breves, com intuito de informar 
e advertir em relação aos danos futuros que as drogas são capazes de ocasionar, 
ainda que saibamos que os jovens cada vez mais estão tendo informações dispo-
níveis em relação a distintos assuntos. 

Abramovay e Castro (2005) em um estudo realizado em quatorze capitais 
brasileiras relataram que alguns dos motivos que levam ao uso de substâncias 



Lucianne OLiveira MOnteirO andrade | SiMOne GOMeS FirMinO

(OrGanizadOraS)

84

ilícitas estão associados à busca por prazer, influência de colegas, família, gru-
pos, problemas familiares, imaturidade e de forma menos significativa foi rela-
tada a falta de informação. No entanto, sabe-se que nem sempre as informações 
são repassadas com clareza e exatidão.  

Percebe-se uma divergência nos dados demonstrados nos gráficos 1 e 2, 
isso porque quando os docentes foram indagados acerca de seus conhecimen-
tos em relação aos tipos de drogas existentes, 55,2% afirmaram possuir pouco 
conhecimento, porém no gráfico dois é perceptível a divergência quando ques-
tionados se consideravam-se aptos a identificar os efeitos que as drogas podem 
causar no organismo. 

No Gráfico 2, 76,3% afirmaram considerar-se aptos a identificar os efeitos 
que as drogas podem causar no organismo. Desta forma, a então afirmação, 
diverge da primeira, isso porque pode-se pensar como uma pessoa com pouco 
conhecimento em relação aos tipos de drogas existentes pode-se considerar apta 
a identificar os efeitos da mesma no organismo de quem a usa. Nota-se que em 
muitos casos ao se auto declarar conhecedor, nem sempre pode ser uma afirma-
tiva coerente do real saber de cada indivíduo. 

Em relação à necessidade de conhecer a respeito dos efeitos das drogas, o 
resultado foi quase que unanime conforme disposto no Gráfico 3.

Gráfico 3 – Percepção dos docentes acerca da necessidade em conhecer a respeito dos 
efeitos que as drogas podem provocar no organismo. 

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa, 2019.

No Gráfico 3 nota-se que a grande maioria dos docentes 97,3% disse-
ram que sim,  quando perguntados se percebiam a necessidade em conhecer a 
respeito dos efeitos que as drogas podem provocar no organismo , mostrando 
desta forma que um primeiro passo pode ser considerado como dado e positiva-
mente.  O fato de reconhecer a necessidade de buscar conhecimento acerca dos 
efeitos que as drogas podem provocar no organismo, pode ser um diferencial no 



 ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA:
REflExõES E PESqUISA NA fORMAÇÃO CONTINUADA DE PROfESSORES DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

85

docente e possivelmente levá-lo a busca por conhecimento em relação ao tema 
e de maneira mais pontual.  

Para Ferreira et al. ( 2010) os docentes, devido a falta de informação e por 
conta do receio de não terem respostas para  esclarecer as dúvidas dos alunos, 
muitas vezes demonstram ter medo e inabilidade para se trabalhar a prevenção 
ao uso de droga. Os mesmos autores ainda destacam trechos da pesquisa reali-
zada por eles, na qual um dos docentes que participaram da entrevista menciona 
não se considerar capaz de criar discurso que corresponda à prevenção, mencio-
nando ainda acreditar que os docentes sejam incapazes de trabalhar programas 
de prevenção com os alunos. 

Gráfico 4: Dados relacionados ao trabalho da escola em prevenção ao uso de drogas.

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa, 2019.

Ao observarmos os dados colhidos referentes à questão da escola em que 
os docentes atuam se realiza ou não trabalho de prevenção ao uso de drogas, 
87% dos docentes afirmaram que sim, 11% disseram que não e 2,7% optaram 
por não responder. 

A afirmativa anterior de que a prevenção ao uso de drogas seja algo recor-
rente nos trabalhos da escola leva a indagação da veracidade das respostas por 
parte dos docentes, isso porque se uma escola realiza trabalho de prevenção ao 
uso de drogas com uma frequência relativamente positiva, conforme se percebe 
teoricamente o gráfico um deveria apresentar outra porcentagem, no entanto, 
nota-se que 55,2 % disseram ter pouco conhecimento em relação à temática. 

Assim, as informações mencionadas demonstram divergências, que po-
dem estar ligadas a distintos fatores: podendo ser pelo medo de expressar o que 
de fato ocorre no local de trabalho, ou por simplesmente não se atentar ao que 
fora perguntado, ocasionando desta maneira uma contradição.

Para Soares e Jacobi (2000) a escola é um local privilegiado para trabalhar a 
prevenção ao uso de substâncias psicoativas, devido ao fato do melhor acesso aos 
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jovens e pelo quesito educacional. Esses autores ainda destacam que, em alguns ca-
sos, há o despreparo para se trabalhar com problemas sociais e culturais existentes, 
necessitando assim a criação e desenvolvimento efetivo de métodos de qualificação 
e formação continuada para inserção de uma educação preventiva que seja eficaz. 

O documento Unodc (2006) destaca que:  

Graças a ciência de prevenção, podemos também saber mais profunda-
mente sobre o que é eficaz na prevenção do uso abusivo de substâncias e 
o que não é eficaz. É importante observar que a ciência não acontece por 
vontade própria. Devemos o que sabemos à dedicação e aos esforços de 
pesquisadores e profissionais que avaliam rigorosamente os programas de 
prevenção, e as organizações que financiaram essas pesquisas. (p.6).  

Ainda segundo o mesmo documento mencionado anteriormente, o ob-
jetivo principal de prevenir o uso de substâncias psicoativas é ajudar pessoas, 
em especial, porém, não exclusivamente os jovens, objetivando que retardem o 
início do uso de drogas ou caso já tenham iniciado, evite a ocorrência de trans-
tornos como a dependência. Um modelo eficaz de prevenção ao uso de drogas 
favorece expressivamente não só jovens, mas crianças e adultos de maneira que 
participem positivamente nas atividades, sejam elas familiares, escolares, comu-
nitárias, no ambiente de trabalho e social como um todo.

Tabela 2: Realização de formação ou treinamento no ambiente de atuação docente para 
lidarem ou detectarem alunos usuários de drogas.

SIM

NÃO

NÃO RESPONDEU

16%

82%

2,7%

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa, 2019.

Com o resultado apresentado na tabela dois, nota-se um dado preocupan-
te. 82% dos docentes afirmaram não receber em seus locais de atuação forma-
ção ou treinamento para lidarem ou detectarem alunos que sejam usuários de 
drogas, demonstrando ainda que somente 16% mencionaram receber formação 
em seu trabalho para esse tipo de detecção e 2,7% optaram por não responder. 

Muito se fala que a escola é o local propício para que seja trabalhada a 
questão da prevenção, o cuidado para que não se tenha contato com as drogas 
ou que prolongue esse contato bem como o uso, no entanto, nem sempre as es-
colas e seus docentes recebem formações, subsídios necessários para que tenha 
uma facilidade maior no trabalho de prevenção, isso porque sem formação é 
quase que improvável que ocorra uma boa intervenção.

Uma prova da afirmativa anterior é ao compararmos os dados destacados 
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no gráfico 4, percebe-se que 87% dos docentes afirmaram que a escola realiza 
trabalho de prevenção ao uso de drogas, porém na tabela três uma porcentagem 
semelhante 82% afirmaram não receberem em seu local de atuação formação ou 
treinamento para lidarem ou detectarem um aluno usuário de drogas.

Tal questão pode ser destacada como inquietante, afinal fica difícil imagi-
nar que um ambiente escolar que não investe na formação do docente neste ou 
em outros sentidos poderá realizar um trabalho de intervenção com excelência 
e exatidão, refletindo assim que a educação continuada dos docentes, neste que-
sito não tem sido trabalhada.

Tabela 3: Formação durante a graduação para lidar com alunos usuários de drogas.

SIM

NÃO

NÃO RESPONDEU

39,4%

58%

2,7%

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa, 2019.

Outro dado de muita relevância, são os que aparecem na tabela 3 que é a 
questão de participação em espaços de formação a respeito do consumo de dro-
gas durante a formação acadêmica dos docentes, ficando constatado que 58% 
afirmaram não ter participado, 39,4 % disseram ter participado e 2,7% optaram 
por não responder a indagação. Neste sentido, percebe-se que a grande maioria 
não possui formação relacionada ao tema drogas e em suas atuações profissões 
seguem não tendo, conforme demonstrado na tabela 2.

Tais acontecimentos podem estar relacionados ao fato de o trabalho volta-
do a informação, prevenção e outros meios de cuidados na escola, exigir tempo 
e investimento para que se tenham embasamentos metodológicos e procedimen-
tos que podem estar vinculados as políticas públicas educacionais, envolvendo 
assim distintos fatores determinantes.

Segundo Meyer (2003), para ser trabalhada a temática sobre drogas na es-
cola, o corpo educativo necessita ser capacitado para que assim possa desenvolver 
o tema nas salas de aula e no meio escolar, sendo esta uma questão que requer 
investimento bem como tempo. Ainda segundo a mesma autora, a busca por obter 
informações cientificas e confiáveis reduzem a insegurança promovendo tranqui-
lidade e qualidade ao método de prevenção ao uso de drogas nas escolas. Destaca 
ainda que é necessário promover atividades que desperte o interesse dos jovens 
pelo assunto, evitando que haja um ambiente de acusações e repreensão. 

Neste sentido, percebe-se ainda que não seja o foco do ambiente escolar 
falar a respeito do consumo e prevenção as drogas, se esta temática for melhor 
trabalhada no ambiente de formação, é possível obter resultados positivos e con-
sequentemente benéficos para sociedade. 
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Dados descritos na Tabela 4 do trabalho demonstram a necessidade e 
relevância de se trabalhar à prevenção na escola.

Tabela 4: Percepção da relevância em ser trabalhada a prevenção ao uso de drogas na 
escola de nível fundamental II.

Não -----

Melhor em outros níveis da Educação -----

Não discordo totalmente -----

Sim 97,3%

Não ------

Não respondeu 2,7%
Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa, 2019.

Quando perguntados em relação à relevância em se trabalhar a prevenção ao 
uso de drogas nas escolas de nível fundamental, quase que unanime foi a resposta 
de que sim consideram relevante, sendo 97,3% e 2,7% optaram por não responder. 
No entanto, deve-se pensar e programar de que maneira a prevenção será abordada 
e trabalhada em meio aos escolares, sem que cause um ambiente de curiosidade e 
de informações incorretas, isso porque em alguns casos no desejo de querer ajudar e 
promover informação dados e conhecimentos nem sempre são demonstrados como 
deveriam. Para Assis (2011) o exagero nas preocupações com o uso experimental de 
drogas pode ser mais perigoso que o próprio uso de drogas em si.

Em relação a esta temática, Meyer (2003) afirma que: 

Um programa de prevenção não pode ter como meta principal por fim a toda 
e qualquer ocorrência com drogas na escola ou propor que os usuários deixem 
de existir. É preciso tomar cuidado para não cair na armadilha de tentar banir 
as drogas da escola e da sociedade. Esta é uma empreitada impossível! (p.7).

Desta forma, percebe-se que pensar em prevenção é bem mais que ima-
ginar um ambiente sem drogas como mencionado anteriormente isso seria im-
possível, uma vez que vivemos em um mundo com distintos hábitos e costumes, 
sendo uma sociedade miscigenada, constituída por diferenças sejam elas cultu-
rais, familiares, sociais e tantas outras. Outro dado obtido com base nos questio-
nários são os destacados na tabela 5.

Tabela 5: Quantidade de docentes que trabalham em suas aulas o tema prevenção ao 
uso de drogas.

SIM

NÃO

NÃO RESPONDEU

79%

13,1%

7,9%

Fonte: Elaborada pelos autores com base na pesquisa, 2019.
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Embora se tenha conhecimento de que querer banir o uso de drogas é um fato 
impossível, se faz importante o trabalho de busca por conscientização e prevenção 
nas escolas, desde que ela ocorra sem pré-julgamento ou postura de intolerância. Na 
pesquisa realizada, a tabela cinco mostra a porcentagem de docentes que trabalham 
ou não a questão da prevenção ao uso de drogas nas escolas, 79% afirmaram traba-
lhar a temática em sala de aula, 13,1% disseram não abordar este tipo de questão em 
suas aulas, e 7,9% optaram por deixar a pergunta sem responder.

Neste sentido, percebe-se que a maioria dos docentes afirmam buscar de 
alguma forma desempenhar um papel de prevenção em suas aulas, no entanto, 
os dados revelam que são propostas realizadas isoladamente, sem um incentivo 
maior da escola de atuação, conforme mencionado na tabela dois, na qual 82% 
afirmaram não receber formação para abordar o tema, demonstrando assim ain-
da mais a necessidade de uma releitura de como de fato esta sendo ou não abor-
dada a prevenção ao consumo de drogas no ambiente escolar.

O último dado apresentado, ao mesmo tempo em que pode ser um fato po-
sitivo, por muitos trabalharem em suas aulas a prevenção ao uso de drogas sendo 
significativa a porcentagem de 79%, também pode ser considerado algo negativo.

Entende-se que trabalhar a então temática é necessário, no entanto, se não 
tiveram em sua graduação formação específica e não recebem no trabalho trei-
namento ou formação para lidarem com o tema, conforme demonstra as tabela 
dois, pode ser que as informações transmitidas em alguns casos despertem mais 
a curiosidade do que o real sentido de conhecimento.

Assim sendo, é importante que para ocorrer intervenções coerentes, a 
escola junto ao professor e o poder público, busquem pensar de que maneira 
estão sendo desenvolvidas a prevenção em sala de aula, em quais fontes teóricas 
e científicas se baseiam, buscando deste modo aprofundar as metodologias de 
como são e precisam ser feitas as abordagens em sala de aula. 

Um docente pode e deve buscar conhecimento e informação por sua pró-
pria motivação, e há os que possivelmente mesmo sem terem tido formação para 
trabalharem uma temática, a desempenhe melhor do que quem a tenha tido, no 
entanto, o processo de transmissão de conhecimento necessita ser uma junção de 
métodos, sejam eles da parte do docente em si bem como do local de trabalho, que 
vise uma melhor formação continuada e pensada nas gerações atuais e futuras. 

Muller et al. (2008, apud ARATANGY, 1998) diz que os resultados de 
prevenção demonstram que maneiras pontuais e isoladas não desempenham os 
mesmo benefícios e resultados que as que são desenvolvidas de maneira contí-
nua e abrangem setores diferentes no meio escolar.  

Concordando com os autores anteriores, Cavallari (2017) diz que:

Não bastam ações isoladas. A educação preventiva, também com relação 
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ao uso de drogas, necessita do envolvimento da comunidade escolar: alu-
nos, educadores (todos os trabalhadores da escola) e pais; além disso, deve 
estar incluída no projeto político pedagógico da escola, e estimular o diá-
logo e o contato interinstitucional com a comunidade local. Embora boa 
parte dos educadores não tenha recebido orientação específica para traba-
lhar com essa temática, os projetos preventivos mais abrangentes buscam 
proporcionar a revisão de valores e a formação pessoal, com enforque vol-
tado para o reconhecimento da habilidade de cada um em responsabilizar-
-se pelas próprias escolhas, visando o fortalecimento da personalidade, a 
compreensão das relações familiares, da relação com o próprio corpo, da 
identidade sexual e social, a tolerância com a diversidade e com as neces-
sidades especiais entre as pessoas e criatividade (p. 316).

Neste sentido, percebe-se que ainda que a questão do uso de drogas possa 
ocorrer em distintos lugares e nas mais variadas esferas sociais, o ambiente es-
colar é considerado um local propício para o desenvolvimento de atividades re-
lacionadas à prevenção e a informação de qualidade, no entanto, percebe-se que 
para isso se faz necessário um compromisso efetivo com a educação preventiva 
bem como o envolvimento da comunidade escolar.    

Considerações finais

O estudo aqui apresentado possibilitou uma reflexão sobre o tema, no 
qual evidenciamos o quanto ainda é pouco trabalhado no ambiente escolar a 
formação dos docentes para melhor abordar a prevenção ao consumo de dro-
gas. Uma prova disso são os dados significativos, por exemplo, de que 82% dos 
participantes afirmaram não receber treinamento ou formação para trabalhar a 
temática das drogas em sala de aula.

Outro dado importante que pode ser destacado como positivo e ao mesmo 
tempo preocupante são os 79% que afirmaram trabalhar a prevenção ao consumo 
de drogas no ambiente escolar, no entanto, sabe-se que nem sempre as informa-
ções são repassadas com coerências e muitas vezes sem embasamento científico. 
Deste modo, em muitas ocasiões o que poderia ser benefício, sem um embasamen-
to suficiente pode acarretar ainda mais a curiosidade, e não a devida informação. 

Neste sentido, este trabalho propõe auxiliar e despertar nas pessoas a 
curiosidade e a busca por compreender que sim, falar acerca da prevenção ao 
uso de substâncias lícitas e/ou ilícitas é algo relativamente complexo, no en-
tanto, se bem trabalhada e respeitando os limites de abordagem, muito se pode 
contribuir. Para tanto, se faz importante à busca por aliar o que pode ser feito, ao 
que se consegue de fato ser realizado no território educacional.

Desta forma, um estudo que vise contribuir para capacitação de profes-
sores para lidar com a intervenção ao uso de SPA, independente de sua área de 
formação, precisa ser incentivado, não com intuito de fazer com que o docente 
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se torne um conselheiro em relação a tal situação, mas sim promover com que 
ele possa ser capaz de detectar tal problemática, a fim de poder ajudar, sendo um 
mediador para uma possível intervenção, capaz de auxiliar e não ignorar como 
ocorrem em alguns casos. 
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A MANIFESTAÇÃO DAS EMOÇÕES NO 
INDIVÍDUO E A SUA CONDUÇÃO NO 

CONTEXTO DA APRENDIZAGEM 

Géssica Fernanda da Silva Souza Camargo
Iron Felisberto de Freitas

Introdução

A educação vem passando por transformações seja nas práticas de seus 
docentes, em suas políticas públicas, na formação de seus profissionais, den-
tre outras. Sabe-se que as necessidades de aprendizagem dos educandos estão 
além dos conteúdos curriculares, pois tem-se percebido que no processo ensi-
no- aprendizagem as manifestações emocionais como o medo, frustração, ale-
gria, raiva, afetam a concentração e, consequentemente, o aprendizado do aluno. 
Taille et al. (1992, apud  WALLON, 1975) não existe aprendizagem sem afeto, a 
emoção não deve ser separada da razão, mas devem estar associadas. Devemos 
considerar o indivíduo em toda a sua complexidade, com o objetivo de prepará-
-los para a vida, uma vez que estes possuem múltiplas inteligências. 

Segundo Antunes (1997):

Uma visão da natureza que ignora o poder das emoções é lamentavelmen-
te míope. O próprio Homo sapiens, a espécie pensante, é enganoso à luz da 
nova apreciação e opinião do ligar das emoções em nossas vidas, que nos 
oferece hoje a ciência. Para melhor e para pior, a inteligência não é nada 
quando as emoções dominam (p. 25).

É muito importante saber reconhecer os próprios pontos fracos e fortes, 
superando assim diversos desafios que possam vir a surgir ao longo da vida. 
O principal problema atualmente está no convívio com diferentes pessoas que 
causam as mais improváveis demonstrações de sentimentos. As consequências 
em lidar com as emoções levam as pessoas a ficarem perturbadas emocionalmen-
te, terem dificuldade em aprender, enxergar as situações com clareza, lembrar 
informações importantes, gerando assim sensações de incapacidade, de frustra-
ção, tristeza, dentre outras.

Ensinar os educandos a usarem as emoções inteligentemente é permitir 
que eles, além de reconhecerem seus próprios sentimentos, saibam reconhecer 
as emoções dos outros, sendo capazes de compreender as situações conflituosas 
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em que estão. Para Cury (2003, p.1), “As crianças serão felizes se aprenderem 
a contemplar o belo nos momentos de glória e de fracassos, nas flores das pri-
maveras e nafolhas secas do inverno. Eis o grande desafio da educação da emo-
ção”. O educando precisa ser motivado a aprender, e a aprender com a correção         
dos seus erros. Os professores nesse aspecto, são mediadores desse aprendizado, 
devem promover uma valorização ao educando enquanto sujeito, considerando 
as habilidades cognitivas e emocionais.

Há a necessidade de se compreender as dificuldades socioemocionais dos 
educandos que podem afetar a sua aprendizagem e toda a sua vida. O objeti-
vo deste artigo é fazer algumas considerações acerca da importância de gerir as 
emoções inteligentemente como uma maneira de melhorar o desempenho es-
colar e a vida dos  educandos, tendo como base de análise teórica e prática uma 
disciplina eletiva, ministrada a estudantes do ensino médio voltada para a gestão 
das emoções no contexto escolar e pessoal.

A importância do desenvolvimento da inteligência emocional

Ao longo de toda a história, de acordo com Gardner (1994), o concei-
to de inteligência tem sido questionado e pesquisado a fim de identificar se a 
inteligência realmente pode ser medida. Howard Gardner revolucionou o con-
ceito de inteligência com sua obra intitulada: Frames of  Mind: The Theory of  
Multiple Intelligences, em português “Estruturas da Mente: A Teoria das Inteligências 
Múltiplas”. Ele pretendia demonstrar que a capacidade de uma pessoa ou o seu 
potencial dependia do resultado de testes de QI, ou seja, de respostas certas em 
testes padronizados. Tais testes avaliavam a capacidade do indivíduo quanto à 
lógica, linguística e habilidades matemáticas. 

Gardner (1994) ressaltava a capacidade que o indivíduo tem de atuar em 
diversas áreas, sendo assim, dotado de múltiplas habilidades de acordo com o 
meio em que está inserido. Com base nessa ideia, Gardner (1994) identificou 
nove inteligências básicas independentes entre si, aos quais operariam em blocos 
separados no cérebro obedecendo a regras próprias. São elas: lógico-matemáti-
ca, linguística, espacial, corporal-cinestésica, interpessoal, intrapessoal, musical, 
naturalista e existencial.

O conceito de inteligência emocional (IE) foi apresentado pela primeira 
vez pelos psicólogos Salovey e Mayer (1990, p. 189), através de seu artigo teó-
rico: Inteligência Emocional, publicado na revista: Imaginação, Cognição e 
Personalidade, sendo apresentado como “A Capacidade do Indivíduo Monitorar 
os Sentimentos e as Emoções dos outros e os seus, de discriminá-los e de utilizar 
essa informação para guiar o próprio pensamento e as ações”. O indivíduo que 
possui inteligência emocional procura encontrar a melhor forma de solucionar 
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determinado problema, neutralizando as emoções negativas que acabam pro-
duzindo comportamentos destrutivos e potencializando as emoções positivas 
para que estas gerem resultados esperados, afirma a Sociedade Brasileira de 
Inteligência Emocional (2020).

Goleman (1995, p. 15) diz que inteligência emocional “é a capacidade 
de dominar as próprias emoções, mas, sobretudo compreender as emoções dos 
outros”. Weisinger (2001) reforça esta ideia e ainda diz que:

A Inteligência Emocional é simplesmente o uso inteligente das emoções – 
isto é, fazer intencionalmente com que as emoções trabalhem a seu favor, 
usando-as como uma ajuda para ditar seu comportamento a seu raciocínio 
de maneira a aperfeiçoar seus resultados (p.14).

É necessário compreender o que seriam as emoções. As emoções surgem  
de acordo com a maneira que as pessoas expressam seus sentimentos diante 
de diversas situações. Segundo a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional 
(2020), a vida é cheia de desafios diários: metas, prazos, reuniões, família, filhos, 
relacionamentos, saúde e inúmeras decisões a serem tomadas. As emoções estão 
ligadas direta ou indiretamente com a vida das pessoas.

As emoções assumem um papel muito importante na vida do ser huma-
no, para Cury (2001) “a emoção é um campo de energia em contínuo estado de 
transformação. Produzimos centenas de emoções diárias. Elas se organizam, se 
desorganizam e se reorganizam num processo contínuo e inevitável” (p. 34). O 
estudo da inteligência emocional pode ser entendido como a harmonia entre a 
razão e a emoção ou como lidar com a emoção de maneira inteligente. Controlar 
as emoções é um fator crucial para realizar qualquer atividade, pois elas interfe-
rem tanto na vida profissional quanto na intelectual do indivíduo. 

Assim, em cada situação em que o indivíduo esteja sujeito, haverá mani-
festações de emoções. A inteligência emocional é muito importante nos dias de 
hoje. Através dela, as pessoas podem alcançar o seu limite máximo, ora estando 
de um jeito, ora de outro, proporcionando períodos de tristeza, e momentos feli-
zes, mas sempre com o pensamento de que elas poderão administrar a situação. 
Goleman (2001) traz que

O domínio no campo emocional é difícil porque as aptidões precisam ser 
adquiridas exatamente no momento em que as pessoas em geral estão me-
nos capazes de receber nova informação e aprender novos hábitos de res-
posta — quando estão perturbadas. Treiná-las nesses momentos de ajuda 
é essencial (p. 280).

Mártin (2002) acredita que a inteligência emocional possibilita aos indi-
víduos uma melhor compreensão acerca das próprias emoções, que saibam se 
colocar no lugar do outro e que tenham a capacidade de se manter em equilíbrio 
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de forma a melhorar a sua qualidade de vida. É essencial que haja uma relação 
de equilíbrio entre emoção e razão. 

Goleman (1995) afirma que a inteligência emocional é responsável 
por cerca de 80% das competências que distinguem os líderes espetaculares 
dos medianos. Quando as emoções se encontram em equilíbrio, estas abrem 
portas, ou seja, pessoas com qualidade de relacionamento humano têm mais 
chances de obterem sucesso na vida. O indivíduo ao tentar aplicar a IE precisa, 
principalmente, ter o seu autoconhecimento definido. As emoções são próprias 
e há situações específicas e semelhantes em cada indivíduo que desencadeiam 
respostas diferentes no qual a pessoa pode agir em decorrência de determinada 
situação ou privar-se dela.

Na formação dos indivíduos, papel atribuído principalmente às escolas, 
Luckesi (1994) observa que na prática os professores ainda agem como trans-
missores de conhecimentos. Isso ocorre, segundo o autor, porque o papel da 
escola, enquanto educadora, é concebido em diferentes sentidos. Há aqueles que 
dizem que a educação direciona a sociedade, outros acreditam que ela reproduz 
a sociedade e ainda, a educação é mediadora da forma de entender e viver na so-
ciedade. A educação atual está ultrapassada. Os professores agem como meros 
transmissores de conhecimentos.

Mesmo com essas diferentes concepções do sentido da educação, não se 
exclui a formação do indivíduo como ser social, ou seja, ele não está só no meio 
em que convive, há diferenças de comportamentos, existem manifestações de 
emoções externas por outros indivíduos, havendo a necessidade de desenvolver 
a inteligência emocional para que os sentimentos internos e externos não 
sejam barreiras das realizações pessoais, profissionais e sociais dos indivíduos 
no convívio entre si, subsídio que a escola pode ofertar.

A escola precisa ser um espaço que contribua para a formação integral do 
indivíduo, que estes possam receber uma formação além do aspecto cognitivo, 
visto que atualmente as pessoas conseguem acumular muita informação, entre-
tanto, não conseguem solucionar problemas simples nas mais variadas situações 
do dia a dia. Santos (2000) diz que:

A educação com objetivos exclusivamente cognitivos tem se mostrado 
insatisfatória, pois, apesar de tantos avanços tecnológicos, da televisão, 
de computadores e, multimídia utilizados no processo educacional, as 
novas gerações têm mostrado crescente falta de competência emocional 
e social (p. 23).

De acordo com o autor, o atual modelo educacional pressupõe recursos 
didáticos e metodológicos embasados no desenvolvimento cognitivo do educan-
do, porém a sociedade se esquece de outras competências como afetividade, 
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solidariedade, iniciativa, autocontrole, empatia, gentileza, dentre outros, estas 
fundamentais para a formação humana em sua complexidade e totalidade.

Davydov (1999) ressalta que a aprendizagem escolar está diretamente li-
gada ao desenvolvimento emocional dos educandos por meio de um ensino que 
vise a autonomia do sujeito, a cooperação entre os colegas, a capacidade de se 
colocar no lugar do outro, favorecendo uma educação de qualidade em um am-
biente agradável de ensino.

Weiss (2004) enfatiza que a aprendizagem é um processo de construção 
que se dá na interação permanente do indivíduo com o meio em que vive. Meio 
esse, que segundo a autora é expresso inicialmente pela família e depois pelo acrés-
cimo da escola. É necessário que os educadores saibam oferecer, aos estudantes, 
meios para que este consiga desenvolver as suas habilidades socioemocionais.

Para Freire (1996) a educação tem a finalidade de formar humanos, que 
por sua natureza, as emoções e os sentimentos são motivações para as reações 
dos indivíduos em suas práticas.

Como prática estritamente humana jamais pude entender a educação 
como uma experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e emoções, 
os desejos, os sonhos, devessem ser reprimidos por uma espécie de dita-
dura reacionista. Nem tampouco jamais compreendi a prática educativa 
como uma experiência a que faltasse o rigor em que se gera a necessária 
disciplina intelectual (p. 145-146).

Como destaca o autor, não se pode continuar com a educação arcaica, uma 
vez que, já não se pensa nos educandos como meros reprodutores de conteúdos 
programados da maneira como devem aprender. Freire (1996, p. 33) enfatiza ain-
da que “se se respeita a natureza do ser humano, o ensino dos conteúdos não pode 
dar- se alheio à formação moral do educando. Educar é substantivamente formar”. 
É necessário que a escola e principalmente os professores estejam preparados para 
exercer a profissão com sensibilidade, amor, respeito, para que o educando possa 
ser acolhido no ambiente escolar de uma maneira agradável e que isto suscite em 
um equilíbrio natural das emoções de todos os envolvidos.

O despertar da sensibilidade do docente permite que ele não se entregue 
ao profissionalismo como uma máquina insensível. Freire (1996, p.23) afirma 
que “não há docência sem discência. Quem ensina aprende ao ensinar, e quem 
aprende ensina ao aprender [...]”. O professor é o mediador do conhecimento e, 
também, influenciador de condutas a serem observadas pelos educandos, porém, 
mesmo que ele domine os conteúdos que o educando ainda desconhece, ele não 
é superior, juntamente com o educando ele faz parte do processo ensino-aprendi-
zagem e ambos são muito importantes na construção do saber.

Cury (2015) afirma que
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Quem não desenvolve as habilidades não cognitivas ou socioemocionais 
pode ter mais desvantagens competitivas do que quem não desenvolve ha-
bilidades cognitivas, pois as sociedades modernas são altamente exigen-
tes, estressantes, mutantes. Pode também ter maior dificuldade de prevenir 
transtornos emocionais, de construir relações saudáveis, de se reinventar, 
de suportar contrariedades, de libertar a criatividade, de liderar pessoas, 
enfim, de gerir a própria mente (p.42).

A inteligência emocional ajuda os educandos a identificarem se são os 
pensamentos ou as emoções que os conduzem a determinada decisão; a avalia-
rem as consequências e aplicarem essas intuições em diversos assuntos, como 
drogas e sexo. O importante é reconhecer que se pode evitar possíveis conflitos 
tendo o autocontrole emocional.

Talvez seja uma utopia pensar no fim das guerras, da violência, do conjun-
to de ações contra a vida humana. Para Cury (2015), gestos que compartilham 
dos sentimentos do outro tornariam o mundo, os ambientes de convivência 
de cada indivíduo menos conflitantes.

Simples palavras e pequenas atitudes podem evitar grandes desastres emo-
cionais nas famílias, nas empresas, nas escolas, nas relações internacio-
nais. Guerras, assassinatos, suicídios e disputas irracionais poderiam ser 
desarmados ou abortados com Técnicas de Gestão da Emoção capazes de 
patrocinar a promoção do outro, a valorização de quem falha mais do que 
seu erro, o resgate da autoestima, o reconhecimento de erros, os pedidos 
de desculpa, a capacidade de dar o ombro para o outro chorar. A gestão da 
emoção é fundamental para a saúde não apenas de um indivíduo, mas das 
empresas, dos países, da humanidade (CURY, 2015, p. 48).

A escola deve, portanto, proporcionar uma formação mais ampla, inte-
gral, que o educando empreenda itinerários formativos diferenciados de acordo 
com suas necessidades e particularidades. O modelo educacional de hoje, se 
apresenta com currículos que acabam focando mais no desenvolvimento cur-
ricular do educando. Durante muito tempo, a sociedade e a educação foram 
influenciadas pelos paradigmas tradicionais e conservadores, ou seja, a aborda-
gem conservadora, escolanovista e a abordagem tecnicista. Elas tinham como 
foco a fragmentação e a reprodução do conhecimento.

O sistema educacional está doente. Ultrapasse o conteúdo programático. 
Peço aos mestres: encontrem espaços para humanizar o conhecimento, 
humanizar sua história e estimular a arte da dúvida. Seus alunos não só 
darão um salto intelectual como terão vantagens competitivas. Quais? 
Serão empreendedores, saberão fazer escolhas, correrão riscos para concre-
tizarem suas metas, suportarão os invernos da vida com dignidade. Serão 
mais saudáveis emocionalmente (CURY, 2003, p. 142).

Assim, Cury (2003) critica as escolas que se preocupam em preparar os 
educandos para atingirem as melhores notas e entrarem em uma boa faculdade, 
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e ainda, os profissionais em que a sua formação esteve restrita aos conteúdos 
curriculares. Para Elias (1996),

A escola tem de se modernizar. (...) A escola tem de se reencontrar a vida, 
mobilizá-la e servi-la, dar-lhe um objetivo. E para isto deve abandonar as 
velhas práticas, mesmo que elas tenham tido a sua majestade, e adaptar-se 
ao mundo do presente e do futuro. (...). É necessário, sobretudo, que os 
pais e os educadores tomem consciência do fato evidente de que a vida 
mudou, as necessidades das crianças e do meio já não são as mesmas, e 
que, em virtude disto, as respostas de ontem já não são forçosamente váli-
das e é necessário a todo custo reconsiderar os problemas (p. 13).

Para Elias (1996) a escola deve-se apropriar da função de educar, também, 
emocionalmente seus alunos. Há a necessidade de adaptar-se ao novo mundo, 
mesmo que as práticas e concepções tradicionais tenham tido resultados impor-
tantes na educação, as atuais necessidades de aprendizagem das crianças e dos jo-
vens não são as mesmas.

Metodologia

A escrita deste trabalho, primeiramente, ocorreu a partir de textos de au-
tores que abordam as manifestações das emoções nos indivíduos e suas realiza-
ções pessoais e principalmente no contexto escolar. Posteriormente, partiu-se de 
um projeto de disciplina eletiva desenvolvido para o Centro de Ensino em Período 
Integral Gricon e Silva, em Rianápolis-Go, ministrado no primeiro semestre de 
2018, durante a atuação desta autora como professora regente.

Os Centros de Ensino em Período Integral (CEPIs) fazem parte da rede 
estadual de educação de Goiás criados a partir da Lei nº. 17.920 de 27 de de-
zembro de 2012 que oferece uma jornada escolar ampliada de nove horas de 
aulas todos os dias, onde eles podem escolher as atividades que quiserem fazer 
dentro do núcleo diversificado, além das disciplinas do núcleo básico comum 
(FILEMON, 2019).

As disciplinas eletivas compõem parte do núcleo diversificado e os proje-
tos são criados pelos professores regentes do CEPI orientados pela Coordenação 
Pedagógica das necessidades de aprendizagem dos educandos. As disciplinas 
eletivas têm duração de um semestre letivo, contando com duas aulas semanais.

As Disciplinas Eletivas ocupam um lugar central no que tange à diversifi-
cação da experiência escolar, oferecendo um espaço privilegiado para a 
experimentação, a interdisciplinaridade e o aprofundamento dos estudos. 
Dessa forma, os alunos participam da construção do seu próprio currí-
culo; da ampliação, da diversificação de conceitos, procedimentos ou te-
máticas de uma disciplina ou área de conhecimento (DIRETRIZES DO 
PROGRAMA ENSINO INTEGRAL, 2021, p. 29).



 ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA:
REflExõES E PESqUISA NA fORMAÇÃO CONTINUADA DE PROfESSORES DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

101

É de práxis no CEPI ter um olhar voltado para os aspectos socioemo-
cionais do educando, assim foi proposto que a elaboração de um projeto para 
disciplina eletiva contemplasse essa temática. Foi, então, elaborado o projeto 
intitulado “Eu tenho a força!” que após validação da coordenação pedagógica 
tornou-se disciplina, com o mesmo nome. Os alunos que cursam essas disciplinas 
eletivas são de 1º ao 3º ano do Ensino Médio, matriculados na mesma Unidade 
Educacional. Após a divulgação da disciplina eletiva os alunos têm um período 
para se inscreverem em qual eletiva querem cursar, sendo em 2018, ofertadas seis. 
Para cada uma foram disponibilizadas cerca de vinte vagas. Vinte alunos fizeram 
parte da “Eu tenho a força!” durante o primeiro semestre de 2018.

A autora do projeto “Eu tenho a força!”, a mesma deste artigo, fez alusão 
ao desenho animado He-Man, personagem caracterizado pela sua força sobre-
-humana, que para a fundamentação do projeto da disciplina eletiva voltou-se a 
formação de indivíduos fortes, desinibidos, conscientes de si a partir da desco-
berta e gestão de suas emoções.

Para a discussão sobre as emoções no contexto da aprendizagem e formação 
do indivíduo utilizou-se da pesquisa bibliográfica “feita a partir do levantamento 
de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 
como livros, artigos científicos, páginas de web sites” (FONSECA, 2002, p. 32).

Para esta etapa do trabalho, optou-se também pela pesquisa-ação “termo 
que se aplica a projetos em que os práticos buscam efetuar transformações em 
suas próprias práticas [...]” (TRIPP, 2005, p. 447 apud BROWN; DOWLING, 
2001), uma vez que este trabalho utiliza da experiência de uma professora regen-
te que elaborou, executou e avaliou o seu próprio projeto.

Barros e Lehfeld (2007, p. 92) destacam como aspectos na estratégia me-
todológica da pesquisa-ação a “interação efetiva entre pesquisadores e pesqui-
sados”, sendo que durante as aulas da eletiva a professora regente atribui a si um 
papel de monitoramento e observação das atitudes e da reação dos educandos 
ao participar de cada atividade proposta no intuito de verificar o estímulo-res-
posta acerca das manifestações e gestão emocional.

O procedimento metodológico foi qualitativo com objetivo descritivo. A 
professora descreve a condução e reação das atividades propostas durante as aulas 
observando os efeitos a partir de suas próprias percepções e de seus alunos. Para 
Gonsalves (2003, p. 68) a abordagem qualitativa “possibilita tanto a compreen-
são como a interpretação do fenômeno, considerando o significado que os outros 
dão às suas práticas, o que impõe ao pesquisador uma abordagem hermenêutica”. 
Nesta pesquisa, foi necessário utilizar “gatilhos” para a manifestação do objeto de 
estudo e utilizando da descrição como análise dos processos para que houvesse a 
possibilidade em dialogar com o referencial bibliográfico, pois, como Gonsalves 
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(2003, p. 65) afirma: “nesse caso, a pesquisa não está interessada no porquê, nas 
fontes do fenômeno; preocupa-se em apresentar suas características”.

Resultados e discussões

A gestão da emoção como tema de disciplina eletiva para alunos do Ensino      Médio

Na disciplina eletiva “Eu tenho a força!”, os educandos foram expostos 
durante todo o semestre, a situações conflituosas e eram observados por outros 
educandos da mesma eletiva para identificarem as possíveis reações que eles te-
riam e como solucionariam o problema. Além disso, qualquer indisciplina ou 
situação embaraçosa que houvesse em outras aulas, seria posto à frente das ati-
vidades, no que concerne cada temática.

Na aula inicial foi acordado com os educandos que a professora da dis-
ciplina deveria ser vista como uma mediadora das atividades. Ali não era para 
existir uma figura hierárquica que dá ordens, que é detentor do conhecimento e 
todo o processo centralizado em si. Todos os integrantes da disciplina eletiva de-
veriam se ver como colaboradores do projeto, cabendo a todos protagonizarem 
as atividades que fossem desenvolvidas.

Esta estratégia foi tomada a partir do que Cunha (2008, p. 63) afirma: 
“o modelo de educação que funciona verdadeiramente é aquele que come-
ça pela necessidade de quem aprende e não pelos conceitos de quem ensina”. 
Concebendo-se assim, uma educação que precisa ir além do modelo tradicional, 
sugerindo que a escola seja um espaço multiplicador de pessoas conscientes, cria-
tivas, que valorizem a vida e a compreenda, que expressem sentimentos, avaliem 
suas emoções, identificando e controlando-as.

A disciplina teve a durabilidade de seis meses, um semestre letivo, entre 
diversas atividades realizadas com os educandos, será descrito um total de 
seis atividades, uma representando cada mês, doravante, criadas na intenção de 
se obter maior impacto na formação da inteligência emocional dos educandos.

As aulas da disciplina foram desenvolvidas em sala de aula e em ambien-
te externo. Procurou-se sempre deixar o ambiente caracterizado com a marca da 
eletiva. Os primeiros temas propostos na disciplina “Eu tenho a força”!, foram 
paciência, autogestão e gratidão. Os assuntos foram abordados de maneira dinâ-
mica com diversos jogos e brincadeiras. Os estudantes ao início de todas as aulas 
deveriam dizer três motivos de serem gratos. Os alunos também responderam 
um questionário para se identificarem de fato com a eletiva, demonstrando o 
porquê de estarem ali. Ao analisarem o questionário puderam perceber que são 
em sua maioria, tímidos a ponto de não conseguirem demonstrar suas opiniões, 
impacientes, que não conseguem manter a calma com diferentes pessoas, que 
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desistem de acordo com o grau de dificuldade, que não conseguem superar as 
frustrações, que raramente se colocam no lugar do outro, dentre outros. 

Nos dias seguintes, os estudantes foram postos a diversas situações con-
flituosas, dentre elas, as discussões inapropriadas, sem apresentar elementos so-
lucionáveis para as discordâncias recorrentes dos sujeitos que formam a escola, 
para que pudesse ser observada, frente ao assunto abordado durante o período. 
Um colaborador da eletiva disse que em momentos deste tipo não consegue rea-
gir, transparecendo apenas a contrariedade, a discordância sem se posicionar. 
Durante a aula da eletiva, os alunos discutiram sobre a reação do colega e como 
eles reagiriam. Puderam observar que havia diversas maneiras de sair daquela 
situação sem que ninguém fosse ofendido.

A escola precisa que os seus professores tratem os educandos como sujei-
tos, identificando suas emoções, sejam elas de alegria, tristeza, medo, raiva ou 
vergonha, criando assim uma relação harmoniosa entre ambos. Há a necessi-
dade de se preparar os educandos não para o futuro, mas para a vida. Antunes 
(1997, p. 20), considera que “a vida é uma escola e o mundo uma sala de aula 
que se renova a cada dia. E nessa sala de aula o homem é avaliado por suas múlti-
plas competências”. As escolas precisam ser espaços interativos, construtores de 
personalidades humanas independentes, para que os estudantes aprendam com 
a convivência a respeitarem e valorizarem mais as pessoas ao seu redor.

A Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional (2020) destaca os prin-
cipais benefícios da Inteligência Emocional, sendo eles: aumento da autoestima 
e autoconfiança; diminuição de desordens em relacionamentos interpessoais; di-
recionamento adequada das emoções; ampliação do nível de comprometimento 
com metas de vida; ponderação com responsabilidade e melhor visão de futuro; 
compreensão da visão de mundo e dos anseios das outras pessoas; enriqueci-
mento dos relacionamentos interpessoais; equilíbrio das emoções; desenvolvi-
mento da comunicação e domínio de influência; avanço do nível de felicidade; 
superação de barreiras; nitidez nos objetivos e ações; evolução na comunicação 
e em seu poder de influência; melhora na capacidade de tomada de decisão; me-
lhor administração do tempo e melhora significativa da produtividade; redução 
dos níveis de estresse; maior realização pessoal, familiar e profissional; aumento 
da qualidade de vida e mais disposição, vitalidade e bem-estar.

Então, considerou-se importante, na eletiva, as temáticas empatia e respei-
to.  Foi proposto aos colaboradores que escolhessem uma pessoa da escola que 
não tinham afinidade ou não gostassem. A partir disso, ficou acordado que pas-
sariam todo o tempo possível na escola com essa pessoa. Estes educandos não só 
se engajaram em conhecer os colegas, como de fato, percebiam dificuldades 
emocionais enfrentadas por outras pessoas na escola, relatando os problemas 
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ao mediador em busca de orientação para que pudessem intervir nessas situa-
ções na tentativa de ser solidário e empático. Ao final da atividade, durante a 
discussão em sala de aula, alguns estudantes notaram que mesmo não gostando 
de determinadas pessoas, elas tinham qualidades a serem notadas; outros alunos 
abordaram o fato de ainda não gostarem da pessoa escolhida, mas que isso não 
lhes dariam o direito de desrespeitá- las.

Educar as emoções é conseguir que o educandos desenvolvam as habilida-
des socioemocionais como a amabilidade, resiliência, autoconsciência, autoges-
tão, responsabilidade, empatia, criatividade, autonomia, confiança, autoestima, 
paciência, ética, dentre outros, para que eles sejam capazes de lidar com frustra-
ções, negociar com as pessoas, reconhecerem as suas angústias, seus medos, etc. 
Goleman (1995, p. 59) destaca a recomendação de Sócrates: “Conhece-te a ti 
mesmo – é a pedra de toque da inteligência emocional: a consciência de nossos 
sentimentos no momento exato em que eles ocorrem”.

Como principais atividades do terceiro mês, trabalhou-se os temas en-
gajamento com os outros e organização. Foi proposto uma dinâmica chamada 
“Não estoure o balão”, que consistiu em entregar um balão e um palito a cada 
participante da brincadeira. Em seguida, encheram os balões e, logo após cada 
um deveria cuidar do seu balão, porque o último que conseguisse ficar com ele 
ganharia uma recompensa. Ao final da dinâmica, percebeu-se que os participan-
tes correram para estourar os balões uns dos outros, e com todos os balões estou-
rados, observaram que a finalidade não demandava que arrebentassem os balões 
dos colegas, mas que protegessem os seus a partir da cooperação. Em seguida, os 
estudantes foram submetidos a tarefas onde só conseguiriam resolver determina-
da situação com a ajuda do outro e, é claro, bastante organização. Eles ficaram 
amarrados pelos braços em cima de cadeiras, onde a cada minuto uma cadeira 
era retirada, colocando em risco todos os outros colegas, de modo que tinham 
que trabalhar em equipe estando sob pressão do mediador a todo momento.

Em outra ocasião, foi entregue aos colaboradores, organizados em gru-
pos de cinco pessoas, uma situação problema para que fosse respondida, cada 
pessoa tinha uma função na mesa, então respeitando-se a hierarquia dos cargos 
postos, tinham que resolver o conflito sem entrarem em um maior. Os estudan-
tes ao final da atividade perceberam a importância de respeitar a opinião do 
outro mesmo não estando de acordo, e também que é preciso que haja o respeito 
e a organização das ideias para que ambos pudessem chegar a uma conclusão, 
visto que não obtiveram êxito na atividade da cadeira, pois todos queriam falar 
e ninguém ouvia.

Na visão de Martinelli (2005) a escola precisa proporcionar um ambien-
te que seja propício à aprendizagem em que sejam trabalhadas habilidades 
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socioemocionais como a autoestima, confiança, o respeito mútuo, a valorização 
do educando, mas que mantenha também um nível aceitável de tensões e co-
branças, situações que devem ser pensadas e analisadas pelos educadores.

A sociedade vive em constante mudança. O mercado de trabalho exige 
cada vez mais pessoas altamente capacitadas para exercerem seu papel de ma-
neira prática e eficaz. Entretanto, as pessoas se preocupam muito em desenvolver 
a cognição para que sejam profissionais bem preparados no desempenho de suas 
funções, e se esquecem que as emoções interferem cada vez mais no meio em 
que vivem, tornando-os assim vulneráveis para liderarem uma equipe ou até 
mesmo trabalharem nela, não conseguem resolver situações simples do dia a 
dia, possuem dificuldade para se concentrar em determinada tarefa, dentre ou-
tras dificuldades que podem vir a surgir.

Outros temas como resiliência emocional e amabilidade, foram destaca-
dos nas atividades da eletiva. Os educandos tiveram que entregar bombons com 
uma mensagem de carinho e afeto escrita por eles mesmos para outros educan-
dos que não tinham nenhum contato ou muita afinidade. Fizeram essa atividade 
com bastante prazer e sempre diziam aos colegas e ao mediador qual a reação 
demonstrada pela pessoa, se era de espanto, alegria ou de curiosidade. Os edu-
candos também espalharam por toda a escola balões vermelhos e brancos junta-
mente com cartazes que eles mesmos confeccionaram repletos de mensagens de 
carinho, otimismo, afeto, respeito e amor. 

Os educandos ficaram entusiasmados em realizar a atividade, pelo fato 
de poderem ver a reação das pessoas com eles, ou seja, houve uma quebra de 
preconceitos. Pessoas que se veem todos os dias e ocupam os mesmos espaços, 
mas que pela forma que se expressam, se vestem, comunicam, e sua classe so-
cioeconômica diferente, acreditam na maior parte das vezes, faltar algo em si, 
não se encaixar, na busca de contato com o outro. Ao aceitarem o desafio, ficou 
claro que esses estudantes estão abertos a novas experiências e, ao concluí-lo per-
ceberam que muitas de suas ideias sobre o outro eram fantasiosas e faltava um 
conhecer o outro. Os colaboradores da eletiva quiseram que esta atividade se 
repetisse em outras ocasiões.

Partindo-se para os meses finais de “Eu tenho a força!” os temas propos-
tos foram sistema límbico, diversidade, autocontrole e pensamento crítico. Os 
educandos não sabiam de onde partiam as emoções, por que eles tinham de-
terminada reação e como fazer para aprender a gerir as próprias emoções. Nas 
aulas sobre sistema límbico, que foram expositivas, abordou-se pelo professor 
mediador as principais estruturas, funções e características desse Sistema, com 
o auxílio de vídeos didáticos. Os estudantes também puderam tirar suas dúvidas 
através de questionamentos levantados durante a aula. Em relação aos outros 



Lucianne OLiveira MOnteirO andrade | SiMOne GOMeS FirMinO

(OrGanizadOraS)

106

temas postos, foram entregues aos educandos determinados assuntos envolvendo 
religião, política e cultura de diferentes povos, no qual eles deveriam se posicio-
nar sobre o assunto respeitando a diversidade de ideias dentro do mesmo grupo. 
Posteriormente, foi debatido com os demais grupos para que pudessem discutir e 
trocar ideias sobre o assunto mantendo o autocontrole com os demais colegas e 
mantendo seu pensamento crítico.

Nesta perspectiva, Cury (2003) diz que 

A sala de aula não é um exército de pessoas caladas nem um teatro onde 
o professor é o único ator e os alunos espectadores passivos. Todos são 
atores da educação. A educação deve ser participativa. Os educadores são 
escultores da emoção. Eduquem olhando nos olhos, eduquem com gestos: 
eles falam tanto quanto as palavras (p. 125).

O educando precisa descobrir o prazer em estudar, assumindo as suas po-
tencialidades sem medo de errar, sendo o professor, responsável por desenvolver 
as habilidades socioemocionais nos seus alunos, ensinando-os a terem liberdade 
de pensamento, diálogo, autonomia para criar e desenvolver seu potencial críti-
co, pautados em uma ética moral.

Por fim, os temas que encerraram a disciplina eletiva foram determina-
ção, foco, persistência, responsabilidade e resiliência emocional. Os estudantes 
tiveram uma palestra de duas horas com um Coach e puderam aprender mais 
sobre esses temas e a respeito de mudança de atitude e comportamento, consis-
tindo em autoconhecimento, autorresponsabilidade, autodisciplina na busca de 
um propósito. A palestra foi essencial para que os alunos conseguissem com-
preender de forma sucinta e quão complexa a mente pode ser, puderam refletir 
sobre os fracassos, como chegar a determinadas conclusões, a definir ações, agir 
com foco e determinação ao encontro de seus objetivos, metas e desejos, e o mais 
importante a necessidade de se compreender, de assumir o controle de sua vida, 
entender a si mesmo e não culpar os outros pelos seus fracassos, tendo a capa-
cidade de se reerguer perante os problemas da vida, agindo assim, com mais 
racionalidade e inteligência.

Acredita-se que desenvolver a inteligência emocional nos educandos po-
derá amenizar algumas atitudes negativas destes, tanto dentro como fora do am-
biente escolar. Diariamente, as estatísticas mostram que há um crescente aumento 
da solidão, suicídio, tristeza e de pessoas cada vez mais jovens que estão 
com depressão. Santos (2000, p. 52) salienta que “Se aprendemos a controlar a 
raiva e procuramos divulgar suas formas de controle na escola, em casa e com 
os amigos seguramente estaremos contribuindo para um mundo melhor, sem 
tanta violência”.

É necessário repensar a prática pedagógica, com o intuito de promover 
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um ajustamento emocional. Goleman (2001) diz que o aprendizado não pode 
ocorrer de forma isolada dos sentimentos dos estudantes, pois os educandos 
precisam desenvolver as habilidades socioemocionais como a autoconfiança, por 
exemplo, para lidar com situações como raiva, frustrações, dentre outros, man-
tendo o autocontrole sobre as emoções aflitivas e perturbadoras.

Cury (2015) relaciona a aprendizagem no que tange ao desenvolvimento 
das habilidades não cognitivas ou socioemocionais,

Por que os alunos passam a aprender melhor as funções cognitivas, como 
concentração, assimilação, pensamento lógico, comunicação, capacidade 
de organizar ideias, quando lhes ensinamos as habilidades não cogniti-
vas? Porque, ao se expandirem a autoestima, a autonomia e a resiliência, 
abrem-se as janelas da memória e o Eu raciocina melhor e de maneira 
mais ousada. As funções emocionais colocam combustível nas funções 
intelectuais (p. 43).

Diante dessa exposição, é notável que os indivíduos realmente felizes são 
capazes de protegerem a mente e para isto é necessário aprender a gerir as emo-
ções para que estas possam contribuir significativamente na vida em sociedade.

Os educandos sempre se prontificavam a fazer as atividades propostas, 
além disso, durante a semana, antes da aula, sempre queriam saber o que iriam 
fazer e qual seria o assunto a ser tratado. O que se percebe é que a grande maioria 
apresentou algum progresso em relação a um determinado tema que foi traba-
lhado. Um aluno A que não conseguia se expressar, já fazia isso com menos di-
ficuldade e não somente nas aulas da eletiva. Outro aluno B com dificuldade de 
se relacionar, já estava conversando e se socializando mais, superando assim seus 
medos. Um aluno  C relatou que a eletiva o ajudou a entender a si mesmo, os 
seus sonhos, os seus medos, e as dificuldades que teria que enfrentar para conse-
guir o que queria. Outros estudantes relataram o quão difícil, porém necessário, é 
saber controlar emoções trazidas de casa para a escola ou vice-versa, aprendendo 
a não culpar os outros pelos desapontamentos que lhes ocorrem.

Havia sempre um educando que era melhor em determinada atividade ou 
aquele que se esquivava para não ter que fazer, porém estes não eram forçados 
e no final, faziam. Nada era imposto aos educandos, eles faziam conforme a 
própria vontade, e mesmo acanhados, com medo, ou com raiva, realizavam com 
êxito, sem pressão nenhuma do mediador, nem dos colegas.

Considerações finais

O ser humano está suscetível a várias mudanças de comportamentos. O 
desenvolvimento e a intensificação das emoções dependem do meio externo em 
que o indivíduo está exposto assim como de seu campo biológico. Essas emoções 
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podem  retardar ou adiantar as condições do indivíduo em interagir-se com o 
meio. A inteligência emocional é o suporte para gerir as emoções. Não há como 
evitar as emoções, portanto a condução é o que diferencia os indivíduos em 
suas frustrações, no sucesso, na interação, na aprendizagem, ou seja, em seu 
comportamento.

Na educação, as emoções são pontos em que os docentes precisam acom-
panhar em seus educandos e saber agir. O docente precisa demonstrar sensibili-
dade com os seus educandos e não apenas retransmitir informações. O cognitivo 
não pode estar centralizado na aprendizagem do educando, precisa-se entender 
que a sua situação emocional também é fundamental.

No espaço escolar existem as relações sociais e emocionais e estão inseri-
das na formação do educando. São formadas por trajetórias que sozinhos, os dis-
centes, podem tomar caminhos que interfiram negativamente na sua formação 
integral. Porém, este cuidado com o educando ainda não é disseminado com 
regularidade e há muitas práticas neste âmbito da inteligência emocional que a 
educação necessita adotar.

Os educandos quando conseguem entender como gerir suas próprias emo-
ções, aprendendo a moldar o seu comportamento são capazes de se relacionar 
melhor com os outros, de pensar e agir com calma, de solucionar problemas in-
dividualmente ou em equipe, de manter sempre o foco perante as adversidades, 
dentre outras situações, conseguindo assim realizar qualquer atividade. Faz-se 
necessário que o professor, como um bom mediador e a escola, possam fornecer 
subsídios necessários para o desenvolvimento, de fato, integral dos educandos.
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OS PRINCIPAIS DESAFIOS E DEMANDAS DA 
FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES DE 

MATEMÁTICA ENTRE 2016 E 2020 NO BRASIL

Fausto Afonso Pereira Santos 
Lucianne Oliveira Monteiro Andrade

Introdução

Esse artigo tem como objetivo investigar quais são os principais desafios e 
demandas da formação inicial do professor de matemática para atuar na educa-
ção básica, no Brasil. Pois problemas na formação inicial de professores podem 
ser causa de problemas na educação básica. Como aponta Lombardi et al. (2020, 
p. 2), “Devido aos graves problemas que enfrentamos em relação ao processo 
de ensinar e aprender, a cada dia aumenta a preocupação com as licenciaturas, 
seja quanto às estruturas institucionais que as abrigam ou aos seus currículos e 
conteúdos formativos”.

Este trabalho, no primeiro momento, buscou investigar sobre a formação 
de professores de uma forma ampla, pois para investigar os desafios e demandas 
da formação inicial de professores de matemática, é preciso entender em que 
consiste essa formação e quais são suas características. No segundo momento, 
aborda-se os desafios e demandas da formação inicial de professores de uma for-
ma geral. No terceiro momento, busca-se investigar, especificamente, os desafios 
e demandas da formação inicial de professores de matemática. Para alcançar 
tais objetivos, foi necessário realizar uma pesquisa bibliográfica e documental, 
em estudos já realizados como trabalhos acadêmicos, bem como leis e resolu-
ções (SEVERINO, 2007).

Foi feita uma pesquisa no Google Acadêmico, com o limite de tempo: 2016 
a 2020, com o seguinte texto: “desafios e demandas da formação inicial de profes-
sores de matemática no Brasil”. Essa pesquisa resultou em 16.600 resultados, dos 
quais foram selecionados apenas 5 artigos, para procurar responder a pergunta da 
pesquisa, pois apesar do grande número de resultados, poucos trabalhos tratavam 
diretamente do tema em questão. Muitos artigos foram lidos, mas sem sucesso 
em encontrar discussões acerca dos desafios e demandas na formação inicial de 
professores de matemática. Muitos outros foram descartados, a partir da leitura do 
título e do resumo, por não se tratar da questão norteadora deste trabalho.
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Na análise da literatura procurou-se responder à pergunta: Quais os desa-
fios e demandas da formação inicial de professores de matemática?

Formação inicial de professores

Aqui serão apresentadas algumas considerações acerca da formação ini-
cial de professores, abordando quando ocorreu o início das preocupações quan-
to à formação de professores, bem como algumas características que a formação 
inicial de professores deve ter. 

De acordo com Costa (2019), o debate sobre a formação de professores 
ganhou força a partir de 1990, ano que aconteceu a Conferência Mundial de 
Educação para Todos, realizada em Jontiem, na Tailândia. Essa conferência 
gerou diversas reformas educacionais e colocou como prioridade a Educação 
Básica e a formação de professores. Verdum (2017) diz que a formação de pro-
fessores para a educação básica tornou-se alvo de políticas educacionais, no 
Brasil, sobretudo, após a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 20 de de-
zembro de 1996 (LDB/96).

Shulman (1997, p. 186, apud COSTA, 2019, p. 41) destacava, naquela 
época que mudanças, e reformas educacionais, não podia depender apenas de 
políticas educacionais, ou seja, os professores deveriam ter responsabilidades 
em desempenharem sua função: “a reforma escolar dependerá dos profissionais 
do ensino para avaliar e aprimorar a qualidade de seu trabalho, pois enquanto 
ela depender de autoridades burocráticas externas para fazer toda a avaliação, 
nunca afetará realmente o ensino” (SHULMAN, 1997, p. 186).

Na atualidade, Costa (2019, p. 44) ressalta que “dominar o conteúdo de 
ensino é condição fundamental, mas não suficiente, ao professor, especialmente 
nos dias atuais. [...] a prática educativa e as teorias educacionais devem cami-
nhar juntas na formação inicial do professor”. O autor ainda argumenta que 
a formação inicial do docente deve proporcionar que o futuro professor tome 
consciência de sua responsabilidade e do dever de ter uma atitude reflexiva de 
sua prática: “a formação de professores deve promover o desenvolvimento pes-
soal dos licenciandos quanto à tomada de consciência de suas responsabilidades 
com seus alunos, e contribuir para que adquiram atitude reflexiva acerca do 
ensino e da aprendizagem” (p. 41).

Além desses autores, Fonseca et al. (2020), apoiados nos estudos de 
Bicudo (2005), Fiorentini e Lorenzato (2006) afirmam que o saber docente é 
desenvolvido por meio de processos reflexivos:

[...] o saber docente é gerado por meio de processos reflexivos, plurais e 
complexos, pois somos constituídos das histórias de nossas experiências, se-
jam elas afetivas, contextuais e/ou culturais, formando uma rede imbricada 



 ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA:
REflExõES E PESqUISA NA fORMAÇÃO CONTINUADA DE PROfESSORES DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

113

aos saberes científicos que emergem dos conhecimentos construídos ao lon-
go das disciplinas, dos currículos e das práticas pedagógicas (p. 4). 

Desse modo, observa-se a importância de o professor desenvolver uma 
capacidade de refletir, criticar e avaliar sua própria prática. Isso é necessário para 
ele conseguir identificar o que pode melhorar em suas aulas, bem como o que 
precisa ser mudado, ou o que está dando certo e precisa ser mantido.

Além de desenvolver essa criticidade no professor, a formação inicial do 
professor deve proporcionar conhecimentos de diferentes naturezas ao futuro 
docente. Os conhecimentos devem englobar fundamentos psicológicos e sociais 
que norteiam a atuação pedagógica e os aspectos legais do ensino expressos nas 
Políticas Educacionais e nas Diretrizes e Normativas do curso (COSTA, 2019).

A formação docente deve capacitar o futuro professor para uma multipli-
cidade de demandas emergentes no contexto educacional, de acordo com Leite 
et al. (2018, p. 722), “dentre vários desafios da formação docente, destaca-se o 
de formar profissionais que atendam a uma multiplicidade de demandas emer-
gentes no contexto educacional, especialmente no que diz respeito à escola en-
quanto lócus de atuação.”

Assim, observa-se que a formação docência deve preparar e capacitar o 
futuro licenciado para enfrentar diversos desafios, como aponta Costa (2019), ao 
considerar a docência como um desafio:

[...] a docência significa um desafio que exige conhecimentos, competências 
e preparação específica para o seu exercício, para que os professores possam 
mobilizar os conhecimentos da teoria e da didática necessários à compreen-
são do ensino e da realidade social; além disso, que sejam reflexivos (p. 42).

Para uma reforma educacional e melhorar a formação de professores, o 
Ministério da Educação e Cultura (MEC), institui, por meio da Resolução n° 2, 
de 1° de julho de 2015, do Conselho Nacional de Educação (CNE), as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) para a formação inicial em nível superior (cur-
sos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 
segunda licenciatura) e para a formação continuada (BRASIL, 2015). “O docu-
mento apresenta princípios, fundamentos, dinâmica formativa e procedimentos 
para as políticas, para o planejamento e a gestão dos programas e cursos de 
formação, e para o processo de avaliação e regulação das instituições que as 
ofertam” (COSTA, 2019, p. 42). Desde então os cursos de formação inicial vêm 
implantando as DCN.

De acordo com Leite et al. (2018), o ciclo de plena implantação das DCN 
já estava se esgotando em julho de 2018, após prorrogação. Por meio das DCN, 
impôs-se às instituições formadoras, “[...] a partir de núcleos docentes estru-
turantes dos cursos de licenciatura, a necessidade de se repensar a formação 



Lucianne OLiveira MOnteirO andrade | SiMOne GOMeS FirMinO

(OrGanizadOraS)

114

inicial de professores, agora orientada por novos marcos e critérios.” (LEITE 
et al., 2018, p. 723). Mas, em conformidade com esse autor, mesmo com novas 
demandas, alguns desafios recorrentes em pesquisas sobre formação docente no 
país ainda não tinham sido superados.

Leite et al. (2018, p. 723) também considera a formação docente uma ação 
complexa: “a formação docente é, reconhecidamente, uma ação complexa, so-
bretudo quando se reflete a respeito do papel do professor, bem como sobre sua 
função social.”. Essa complexidade ocorre devido a constantes mudanças na so-
ciedade, as quais foram acentuadas nas últimas décadas, por causa dos avanços 
tecnológicos. Com isso, o docente deve ser preparado para se reinventar e a lidar 
com novas demandas desafiadoras. No entanto, mesmo sendo tão complexa a 
profissão enfrenta uma desvalorização social e econômica (LEITE et al., 2018). 

Pensando nisso, leva-nos a refletir sobre os principais desafios e demandas 
da formação dos professores. 

Desafios e demandas da formação inicial de professores

Consoante a Leite et al. (2018), os desafios e demandas mais claros 
para a formação inicial de professores no Brasil refere-se à homologação pelo 
Ministério de Educação, em 2015, das novas DCN para a formação inicial em 
nível superior, por meio da Resolução n° 2/CNE/2015. Brasil (2015) em seu 
primeiro parágrafo do Art. 2°, dessa resolução, apresenta a seguinte definição 
sobre docência:

Compreende-se a docência como ação educativa e como processo pedagó-
gico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, inter-
disciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação 
que se desenvolvem na construção e apropriação dos valores éticos, lin-
guísticos, estéticos e políticos do conhecimento inerentes à sólida forma-
ção científica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e construção 
de conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre diferentes 
visões de mundo (p. 2).

Essa definição mostra a quantidade de conhecimentos, habilidades e sa-
beres que o professor deveria desenvolver em sua formação. Além disso, a com-
plexidade da formação docente se amplia ainda mais, quando se leva em conta 
que o professor é formado para atuar na educação básica, a qual é composta 
por diferentes níveis, que possuem suas características, como idade e culturas 
diferentes, por exemplo. “Além do mais, há de se considerar que, mesmo em 
turmas de uma mesma categorização, há alunos com diferentes experiências de 
vida e, portanto, com conhecimentos distintos e que devem ser considerados no 
processo de ensino-aprendizagem” (LEITE et al., 2018, p. 727).



 ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA:
REflExõES E PESqUISA NA fORMAÇÃO CONTINUADA DE PROfESSORES DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

115

Com isso, de acordo com Leite et al. (2018), é importante que a forma-
ção do professor esteja de acordo com o Art. 5° das DCN estabelecidas pela 
Resolução n° 2/CNE/2015:

A formação de profissionais do magistério deve assegurar a base comum 
nacional, pautada pela concepção de educação como processo emanci-
patório e permanente, bem como pelo reconhecimento da especificidade 
do trabalho docente, que conduz à práxis como expressão da articulação 
entre teoria e prática e à exigência de que se leve em conta a realidade dos 
ambientes das instituições educativas da educação básica e da profissão 
[...] (BRASIL, 2015, p. 4).

No Art. 5°, ainda se observa a necessidade do professor promover a in-
tegração e interdisciplinaridade curricular, dando significado e relevância aos 
conhecimentos e vivência da realidade social e cultural, de acordo com as exi-
gências da educação básica e da educação superior para o exercício da cida-
dania e qualificação para o trabalho. Além disso, “[...] ao uso competente das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para o aprimoramento da prá-
tica pedagógica e a ampliação da formação cultural dos(das) professores(as) e 
estudantes” (BRASIL, 2015).

Leite et al. (2018, p. 728) ainda consideram que as DCN são definidoras 
de desafios e demandas para a formação inicial de docentes:

[...] definidoras dos desafios e demandas para a formação inicial de pro-
fessores, visto que retomam problemas e dilemas antigos dos cursos de 
licenciatura e também possibilitam outras discussões e debates acerca do 
cenário educacional brasileiro, especialmente, sobre a formação docente. 
Entre os muitos fatores abordados, estão aqueles que têm sido aponta-
dos como causas do desacerto entre os saberes desenvolvidos, construídos 
ou adquiridos pelo professorado durante os cursos de formação inicial e 
aqueles exigidos no decorrer do exercício da profissão docente, como, por 
exemplo: a separação entre as disciplinas de conteúdo específico e as pe-
dagógicas; a dicotomia entre teoria e prática e a desarticulação entre for-
mação acadêmica e realidade escolar.

Além desses fatores apontados pelas DCN, ainda existem outros que fa-
zem parte da história da formação inicial de professores: 

a desarticulação entre a proposta pedagógica e a organização institucio-
nal dos cursos de licenciatura; o isolamento das instituições formadoras 
diante das novas dinâmicas culturais e demandas sociais apresentadas à 
educação escolar; o distanciamento entre a formação docente e os siste-
mas de ensino da educação básica; a desconsideração do repertório de 
conhecimentos dos docentes em formação; a falta de clareza sobre quais 
são os conteúdos que o futuro professor deve aprender e a restrição da 
atuação do futuro professor à regência em sala de aula, sem considerar as 
demais dimensões da sua atuação profissional (LEITE et al., 2018, p. 728). 
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Leite et al. (2018) ainda apontam a necessidade de superar o currículo 
fragmentado presente em muitos cursos de formação de professores, que não é 
capaz de favorecer práticas pedagógicas envolvendo as diferentes áreas, mas sem 
desconsiderar a particularidade de cada uma delas.

A formação de professor deve ser promovida de forma equilibrada, tanto 
no domínio dos conteúdos de cada área quanto de conhecimentos próprios da 
profissão docente (LEITE et al., 2018). Ainda apresentam os seguintes desafios 
e demandas presentes na formação inicial do professor:

[...] falta de articulação entre teoria e prática, bem como entre componen-
tes curriculares de cunho específico e pedagógico; [...] a não abordagem de 
conhecimentos voltados para o uso das TIC na formação inicial e a falta 
de uma construção de repertório de conhecimentos, saberes e habilidades 
que valorize e considere a diversidade cultural em suas diferentes dimen-
sões, bem como oportunizar, ao futuro professor, trabalhar em diferentes 
níveis de ensino da educação básica (p. 734). 

Com o apresentado, observamos alguns dos desafios e demandas presen-
tes na formação inicial de professores de forma geral. Agora, vamos ver no caso 
específico da formação inicial de professores de matemática. 

Desafios e demandas da formação inicial de professores de matemática

Pode-se considerar que a formação inicial de professores de matemática 
enfrenta todos os anteriores desafios e demandas apresentadas e mais alguns. 

Costa (2019) mostra alguns aspectos negativos da formação inicial de 
professores de matemática, na qual alguns dos problemas resultam do fato dos 
programas não considerarem as crenças e os conhecimentos que os futuros do-
centes trazem consigo:

as crenças, e os conhecimentos que os futuros professores trazem para sua 
formação; darem a impressão errônea de que para ensinar, é preciso pouco 
mais do que senso comum e pensamento vulgar, ou seja, não mostram aos 
licenciandos a necessidade de um conhecimento profissional e por não darem 
a devida atenção ao conhecimento didático e à formação profissional (p. 43).

A formação do professor é desenvolvida em toda sua vida escolar, desde 
o ensino infantil, fundamental e médio, onde o aluno observa a prática de seus 
professores. Essa formação se formaliza com o curso de licenciatura em mate-
mática. Nesse processo, antes de chegar na graduação, o futuro docente, já traz 
consigo alguns conhecimentos, algumas crenças e noções sobre ser professor de 
matemática. Assim, é preciso refletir sobre as crenças que os futuros professores 
de matemática trazem consigo, do seu período de escolarização, sobre o ensi-
no e a aprendizagem de Matemática, pois estas, muitas vezes são, negativas e 
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ultrapassadas. Como aponta Costa (2019):

por exemplo, a de que Matemática é para poucos, de que para ensinar/
aprender Matemática é preciso simplesmente repetir/treitar. [...] não basta 
simplesmente mudar ou manter essas crenças; elas precisam ser discutidas 
durante a formação inicial. [...] as crenças influenciam no conhecimen-
to do professor, pois interferem na construção de novos conhecimentos e 
interagem com o que eles sabem de Matemática, influenciando assim na 
tomada de decisão e na ação do professor para ensinar Matemática (p. 43). 

Esse autor ainda apresenta que: “ao se trabalhar com a formação inicial 
de professores, parte-se do princípio de que todo licenciando, durante sua for-
mação, teve oportunidade de se desenvolver como pessoa e como cidadão o 
suficiente para vir a ser um bom professor, mas que nem sempre isso acontece” 
(COSTA, 2019, p. 44).

Pires (2002, apud COSTA, 2019, p. 44) destaca três eixos que deveriam 
servir de princípio para orientar em um curso de formação de professores:

(1) a concepção de competência é nuclear na orientação do curso de for-
mação inicial de professores; (2) é imprescindível que haja coerência entre 
a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor; (3) a pes-
quisa é elemento essencial na formação profissional do professor (PIRES, 
2002, p. 45).

Nessa segunda competência, observamos que, muitas vezes, as aulas das 
disciplinas de matemática do curso de formação inicial, não utilizam práticas 
pedagógicas que se espera ao futuro professor.

Muitos ambientes de formação inicial de professores de matemática es-
tão centrados em uma concepção epistemológica da prática, ou seja, trabalham 
primeiro com os conteúdos a serem ensinados, para depois trabalhar os conhe-
cimentos pedagógicos, “Os cursos de formação inicial de professores precisam 
repensar essa perspectiva de racionalidade técnica e dedicar-se mais aos sabe-
res pedagógicos em momentos de prática, isto é, em momentos de aplicação.” 
(COSTA, 2019, p. 44).

Fonseca (2020), discute outro desafio na formação inicial de professores 
de matemática, que é em relação à necessidade dessa formação se adaptar aos 
avanços tecnológicos, os quais têm influenciado uma nova cultura. De acor-
do com essa autora, a sociedade vem sendo interpelada a todo momento pelos 
avanços das Tecnologias Digitais. Nos cenários educacionais, tem-se observado 
o uso das tecnologias digitais, como um campo latente de pesquisas e problema-
tização no sentido de suas implicações para as finalidades pedagógicas.

Da mesma forma, as tecnologias têm influenciado uma nova cultura e um 
novo modelo de sociedade, o que pode implicar na forma de planejar aulas e nas 
práticas pedagógicas dos professores, Fonseca (2020), traz que:
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A sociedade vem sendo interpelada a todo momento pelos avanços das 
Tecnologias Digitais, seja no que diz respeito ao desenvolvimento da 
Ciência, seja para resolver problemas ou agir sobre atividades de nosso co-
tidiano como, por exemplo, pagamentos de contas por meio de aplicativos 
em dispositivos móveis e pela comunicação em redes sociais. No cenário 
educativo temos observado o uso das tecnologias digitais como um campo 
latente de pesquisa e problematização no sentido de suas implicações para 
as finalidades pedagógicas. Da mesma forma, percebemos que as tecno-
logias digitais têm influenciado o nosso modo de pensar, agir e relacionar 
criando, assim, uma nova cultura e um novo modelo de sociedade, o que 
pode implicar diretamente nos planejamentos das aulas e nas práticas pe-
dagógicas dos professores (p. 2).

Em decorrência desses fatos, Fonseca (2020) identifica que o desafio 
atualmente na formação inicial de professores de matemática, é repensar a for-
mação de professores de Matemática nas Universidades, em vista de contemplar 
experiências através de discussões sobre docência ligada ao uso das tecnologias 
digitais nas práticas pedagógicas:

Em decorrência desses fatos, nosso desafio atualmente é de repensarmos 
a formação de professores de Matemática nas Universidades, em vista de 
contemplarmos experiências através de discussões sobre a docência imbri-
cadas ao uso tecnologias digitais e, por meio de práticas pedagógicas que 
as operem de forma recorrente e recursiva na ação educativa. Nesse senti-
do, se as práticas pedagógicas estiverem integradas à cibercultura, temos a 
possibilidade de reconfigurar os processos socioeducativos valorizando o 
ciberespaço e as novas formas de produção de conhecimento que é gerada 
em rede (FONSECA, 2020, p. 2-3).

Outro desafio que Fonseca (2020) apresenta é a formação de professores 
de matemática para a prática pedagógica centrada na análise de sua própria 
ação educativa, o que pode levar a repensar a prática pedagógica atrelada ao 
viver tecnológico. Assim, observa-se que Fonseca (2020), bem como Leite et al. 
(2018) e Costa (2019) destacam a necessidade do professor refletir sobre a sua 
prática. Essa reflexão proporcionará ao professor poder mudar sua prática, po-
dendo inovar ou fazer uso das tecnologias. 

Considerações finais 

Com o apresentado, pode-se compreender um pouco sobre a formação 
inicial de professores, de sua complexidade e importância frente aos problemas 
enfrentados na educação básica brasileira. Também se toma conhecimento dos 
principais desafios e demandas da formação de professores de forma geral, as-
sim como especificamente para professores de matemática, apresentados em al-
guns trabalhos acadêmicos no período de 2016 a 2020.

Foram apresentadas algumas considerações acerca da formação inicial de 
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professores, quando essa se tornou alvo de políticas públicas. Observou-se que 
dominar os conteúdos fundamentais da matriz curricular de um curso de licen-
ciatura em matemática é condição fundamental, mas não suficiente, especial-
mente nos dias atuais, pois as práticas e as teorias educacionais devem caminhar 
juntas na formação inicial do professor. 

A profissão docente, requer profissionais extremamente qualificados e 
preparados para atuarem na educação básica. A gama de conhecimentos neces-
sários ao futuro professor é muito grande. Além disso, a complexidade da for-
mação docente se amplia ainda mais, quando se leva em conta que o professor é 
formado para atuar na educação básica, a qual é composta por diferentes níveis, 
que possuem suas características, como idade e culturas diferentes. No entanto, 
a formação inicial, muitas vezes, não consegue proporcionar todos esses conhe-
cimentos aos futuros docentes.

Ainda se observa a necessidade do professor promover a integração e in-
terdisciplinaridade curricular, dando significado e relevância aos conhecimentos 
e vivência da realidade social e cultural, de acordo com as exigências da educa-
ção básica e da educação superior para o exercício da cidadania e qualificação 
para o trabalho.

Entre os principais desafios encontrados com essa pesquisa para a for-
mação de professores de forma geral estão: a necessidade de formar professores 
reflexivos quanto a sua prática do ensino-aprendizagem, ou seja, o professor 
deve ter a capacidade de racionalizar sua prática, de criticá-la, de revisá-la, de 
objetivá-la, pois o saber docente é desenvolvido por processos reflexivos; tam-
bém se percebe a necessidade de superar a dicotomia entre teoria e prática e a 
desarticulação entre formação acadêmica e realidade escolar.

Em relação à formação de professores de matemática, considera-se como 
desafio: os cursos de formação de professores, considerarem as crenças e os co-
nhecimentos que os futuros docentes trazem consigo, pois as crenças muitas 
vezes são negativas e ultrapassadas, como por exemplo, a crença de que ma-
temática é para poucos e de que para ensinar matemática é preciso apenas sa-
ber matemática; e a necessidade de repensar a formação de professores para se 
adaptar aos avanços tecnológicos, para dominar e utilizar de forma competente 
as TDIC para o ensino-aprendizagem.

Assim, diante do apresentado, com esse artigo pode-se entender melhor 
a questão dos desafios e demandas na formação inicial de professores de forma 
geral e especificamente de professores de matemática.
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DISCUSSÃO DO USO DAS METODOLOGIAS DE 
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Introdução

O presente trabalho salienta a importância das metodologias de ensino 
utilizadas por professores de química em sala de aula durante o ensino médio. 
Com propósito de se obter maior reflexão no ensino de química, tendo em vista a 
forma em que os alunos se motivam e melhoram sua aprendizagem. Aperfeiçoar 
a relação alunos e professores, para que o conhecimento não seja dado como 
uma transferência de informações, mas, uma troca de informações, podendo 
assim, ter melhor compreensão, rendimento e participação, partindo sempre do 
conhecimento prévio do aluno e sua realidade de vida.

A justificativa deste trabalho se dá em identificar a contribuição das atuais 
tendências metodológicas utilizadas no ensino de química, construindo um le-
vantamento que possa contribuir com um diagnóstico das principais metodolo-
gias de ensino publicadas em revistas cientificas nos últimos 10 anos, auxiliando 
o processo de ensino e aprendizagem. 

O objetivo é discutir as pesquisas divulgadas sobre metodologias de en-
sino utilizadas durante o ensino de química, que foram publicadas nos últimos 
10 anos em artigos de revistas indexadas em periódicos científicos da biblioteca 
digital SciELO.br. Verificar as contribuições das metodologias encontradas para o 
ensino de química, identificar quais metodologias de ensino são mais publicados 
em revistas de divulgação científica, visando o ensino de química. 

As pesquisas sejam elas de qualquer área, inclusive pesquisas sobre o 
ensino, geralmente são publicadas em revistas. Algumas revistas de acordo 
com critérios específicos são agrupadas em bancos ou plataformas ou biblio-
teca eletrônica de revistas, dentre estas, a biblioteca digital Scielo. A Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), juntamente com o 
Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde 
(BIREME) criaram a plataforma Scielo. Em 2012 a partir o CNPq - Conselho 
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Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, passou a contribuir 
com o projeto (SCIELO, 2016).

Como resultado, espera-se que este levantamento mostre as metodologias 
mais utilizadas pelos professores, quais suas contribuições, incentivando os do-
centes a aperfeiçoar seu aprendizado quanto ao uso de novas metodologias com 
o intuito de preparar aulas mais atraentes, que incentiva, motiva e desperta o 
interesse dos alunos na aprendizagem de química. 

Os artigos pesquisados foram selecionados dentro da plataforma Scielo, de 
acordo com as metodologias de ensino relacionadas ao ensino médio, aplicadas 
durante as aulas de química, no periodo de 2010 a 2020. De posse destes artigos 
verificou-se as contribuições das metodologias usadas nos textos de divulgação 
científica para o ensino de Química; identificou-se quais as metodologias  mais 
publicados em revistas de divulgação científica visando o ensino de química; 
discutiu-se o uso das metodologias diagnosticada.

Na perspectiva deste trabalho, considera-se que o uso de metodologias du-
rante o ensino de química constitui de um trabalho que deve ser desenvolvido pe-
los docentes, para que possam expressar melhor seus conhecimentos nesse cam-
po e para que os discentes obtenham melhor desenvolvimento e compreensão. 

Muitos estudos estão sendo realizados para verificar e buscar novas meto-
dologias de ensino de química, sendo que o interesse por estes estudos provem 
de aulas tradicionais onde ocorre apenas a transferência de conhecimento do 
professor para o aluno, tornando as aulas desmotivadoras e sem objetivos para 
relacionar a ciência com o dia a dia do aluno (MERÇON, 2012). 

O processo ensino e aprendizagem com o uso de metodologias de ensino 

Tosta e Petrucci-Rosa (2005) expressa a Química como grupo de associa-
ções entre princípios, trabalhos, equipamentos, papeis, práticas pedagógicas en-
tre outras, incorporando na escola argumentos para descrever uma conjuntura, 
sendo ela vista pelos professores, alunos e demais presentes na escola com parte 
da ciência química. 

Portanto, o uso de metodologias facilitam o processo de construção de 
competências e habilidades. O processo de aprendizagem não é uma práti-
ca separada por partes. A definição da metodologia de ensino deve conside-
rar os objetivos e aptidões para a realização do trabalho, seguidamente a es-
colha  da técnica que melhor se adequa aos conteúdos que serão trabalhados 
(MAZZIONI, 2013). 

Para De Quadros (2011) torna se indispensável saber quem são os pro-
fessores, como se prepararam para serem professores e como encaram as ques-
tões problemáticas da sua rotina diária perante ao ensino. Desta forma se torna 
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indispensável analisar o ponto de vista dos professores sobre como ministrar 
aulas de química. 

Antes de discutir sobre o tema proposto é preciso conhecer os estudos 
sobre o desenvolvimento da Ciência no Brasil e o processo evolutivo do ensino 
de química; o processo de ensino e aprendizagem na perspectiva do ensino de 
química, bem como o estudo das metodologias de ensino. 

Desenvolvimento de Ciências no Brasil  

A ciência moderna iniciou-se no século XVII quando se passou a utilizar 
o racionalismo no entendimento dos fenômenos da natureza. O percussor do 
método de construção do conhecimento científico foi Descartes ao lado de John 
Locke, Newton, Copérnico, Maquiavel, dentre outros, conceito este chamado 
de revolução científica, sendo muito utilizado até os dias atuais. Este método 
tem influenciado muito o setor da ciência até mesmo o ensino de ciências no 
ensino médio. O método orientava para uma série de processos materiais e men-
tais realizados de maneira ordenada, com o objetivo de entender um fenômeno 
ou objeto, neste processo é formulado e testado as hipóteses. É esse conjunto de 
atividades que constitui o método científico e possibilita com maior segurança e 
economia, adquirir conhecimento científico (CARVALHO, 2016). 

O desenvolvimento científico é uma forma de registro e ampliação do 
conhecimento adquirido através de estudos.  Exige uma linguagem científica, 
predominantemente estrutural, sendo necessário que esteja próxima à escrita, 
exige estudos e reflexões, para a construção de uma gramática complexa deve 
estar numa estrutura de conceitos. Existe também a linguagem cotidiana essa é 
linear apresenta uma ordem de sequência que ao ser estabelecida deve ser man-
tida a não necessita de reflexão a todo tempo se faz de forma automática, é uma 
linguagem dinâmica (MORTIMER; CHAGAS; ALVARENGA, 1998). 

Processo Evolutivo do Ensino de Química 

A primeira ideia de sistema escolar no Brasil se teve em 1549 com a che-
gada dos jesuítas. Em 1771, muitos ingressaram na universidade de Coimbra, 
surgiu o ensino de ciência experimental com o objetivo de carreira cientifica ou 
médica. Em 1772 construíram a Academia Cientifica no Rio de Janeiro, desti-
nado aos estudos de ciências e tinha uma seção destinada a química foi quando 
o português Manoel Joaquim Henriques de Paiva escreveu o primeiro livro a ter 
o nome de química ‘Elementos de Química e Farmácia’ (PORTO, 2013). 

Para alguns historiadores os marcos iniciais e importantes para a quími-
ca, ocorreram a partir do século XVIII quando apareceu as obras de Lavoisier, 
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porém exemplos práticos relacionados a química já existiam (OLIVEIRA; 
CARVALHO, 2006). 

Lavoisier que propôs derrubar a teoria do flogístico e foi o suposto criador 
de uma nova química, Joseph Priestley Scheele, Cavendish e Volta realizaram 
estudos com os gases que integram ao ar e a água foram algumas das contri-
buições de grande importância na evolução da química. É importante associar 
o trabalho teórico de Lavoisier a evolução da química devido ser caracterizada 
como uma mudança metodológica a base da teoria juntamente com a introdu-
ção de novos estudos e experimentos (MAAR, 2012). 

A revolução foi o trabalho de vários químicos que cooperaram para que 
houvesse ênfase na química daquele período. Entre os mais conhecidos afluen-
tes conceituais estão Joseph Black, Joseph Priestley, Pierre-Joseph Macquer, 
Torbern Bergman, Richard Kirwan, Louis-Bernard Guyton de Morveau 
(MOCELLIN, 2012). 

Na década de 70 surgiram estudos impressionados com os conhecimentos 
dos estudantes relacionados as ideias científicas. Estudos revelam que as ideias 
alternativas de crianças e adolescentes são individuais e resistentes a mudanças, 
sendo possível encontrar essas dificuldades até mesmo em estudantes universi-
tários. Esses estudos contribuíram no aumento de conhecimento empírico, das 
concepções dos estudantes e fortaleceu o construtivismo no ensino aprendiza-
gem (MORTIMER, 1996). 

Após uma recapitulação de alguns escritores Paixão e Cachapuz (2003) 
nos mostram três fatos que são indicados para as novas concepções da didática 
da ciência: 

1) A história da ciência é usada para apresentar a ciência como uma ativi-
dade cultural, social e ético. 

2) Novas instruções para o trabalho em campo, experimental e resoluções 
de problemas, tornando-as como meios para as mudanças metodológicas junto 
com a mudança conceitual. 

3) Levando em conta as inter-relações Ciência, tecnologia e sociedade o 
trabalho cientifico deve estar associado às relevantes resoluções de problemas. 

Processo Ensino e Aprendizagem – Metodologias de Ensino na Perspectiva do 
Ensino de Química

A Química tem grande importância para a formação do aluno durante 
o ensino médio. Ao final do ano os alunos devem estar aptos a compreender 
assuntos referentes à política, social, econômico e ambientais referentes a ciên-
cia, com justificativas claras e lógicas. Com isso vemos a necessidade de estu-
dantes participarem de discussões que ocorrem no seu cotidiano, contribuindo 
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para que os alunos tornem um participante junto ao corpo social (GOUVEIA; 
OLIVEIRA; QUADROS, 2009). 

Para se ter uma boa aprendizagem é importante a elaboração de um bom 
planejamento. Por mais que se tenham várias tecnologias no mercado oferecen-
do cada vez mais recursos para a aprendizagem, um planejamento inadequado 
na apresentação do recurso tecnológico pode trazer complicações desde a deso-
rientação do usuário até a desmotivação (SILVA; ANDRADE; SILVA, 2011).

Nas últimas décadas muito tem se preocupado com o ensinar quími-
ca devido resultados negativos em avaliações oficiais como Exame Nacional 
de Desempenho de Estudantes (ENADE), Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM) e outros, juntamente com a concepção que os estudantes tem sobre a 
química e, muitos professores se sentem frustrados por não terem o domínio para 
reverter essa situação. Muito tem se discutido nos encontros de Ensino de Química 
no país sobre as ações dos professores utilizadas em sala de aula, formação de pro-
fessores, saberes necessários para à prática profissional (DE QUADROS, 2011). 

De acordo com Santos e Schnetzler (1996) várias tendências de ensino e 
investigação têm sido inseridas no ensino de química nestes últimos anos, com 
o intuito de melhoria no ensino aprendizagem dessa disciplina, defendendo o 
papel central que é ensinar química, mas, contra o ensino centralizado apenas 
na transmissão de conhecimento. Com isso é necessário redirecionar a função 
do atual ensino de química rumo a uma transformação.

Destaca que nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de quí-
mica tem a necessidade de criar um modelo de ensino com o foco na aprendi-
zagem onde o aluno terá uma formação mais ampla incluindo a reflexão so-
bre: caráter, ética, solidariedade, responsabilidade e cidadania (FERREIRA; 
IMASATO; QUEIROZ, 2012). 

Metodologias de ensino têm o propósito de auxiliar o professor durante 
suas aulas, tornando o professor um profissional que valoriza e aproveita os co-
nhecimentos prévios dos alunos trazidos de sua cultura, sociedade e local em que 
vivem, rompendo o modelo tradicional para um ensino mais personalizado ga-
rantindo flexibilidade no processo de ensino e aprendizagem (ARÃO; CHAVES, 
2013). 

Para Góis (2012) o professor que contribui para o desenvolvimento do 
aluno deve ser consciente que ensinar não é apenas decifrar significados, ele tem 
que fornece condições que auxilie o aluno a chegar em uma aprendizagem sig-
nificativa. Então, ensinar e direcionar os alunos a uma capacidade de entender, 
problematizar e propor teorias. 

Alguns autores apontam que metodologias de ensino trazem benefícios, 
mas, para que isso aconteça às estratégias devem valorizar o contato dos alunos 
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com diversos textos científicos e expressar argumentações e seus pontos de vistas.  
Dentre os benefícios estão o acesso a maiores informações, desenvolver a leitura 
e compreensão dos conceitos, formas de argumentação e elementos que se usa 
termos científicos (DE ABREU FERREIRA; IMASATO; QUEIROZ, 2012).

Segundo Mazzioni (2013), o mundo hoje passa por constantes transfor-
mações, modernizações e, com isso o professor deve propor atividades que se 
encaixam com essas mudanças. Caso o seu perfil de docente não se encaixar a 
esse novo meio as suas aulas poderá perder a sintonia entre a sua metodologia de 
ensino e seus alunos, levando a aprendizagem ao baixo rendimento. 

Na tabela 1 descreve-se algumas metodologias de ensino:

Tabela 1: Tipos de metodologias inseridas no ensino de química

Metodologia de 
ensino Descrição (trechos de textos científicos)

Análise da 
qualidade dos 
argumentos.

Assim, consideram que os argumentos devem ser analisados não 
somente do ponto de vista estrutural, mas também do ponto de 
vista epistêmico, e que em contextos nos quais argumentações 
escritas longas são produzidas, é necessário considerar os aspectos 
interacionais dos argumentos nelas apresentados (OLIVEIRA; 
QUEIROZ, 2009, p. 02).

Analogias no 
ensino de ciências

Embora o uso de analogias como estratégia didática tenha uma 
maior eficácia quando utilizada de forma estruturada é importante 
visualizar o quanto o análogo de fato é familiar para o aluno. 
Apesar de algumas armadilhas que o pensamento analógico 
tenha que enfrentar, as analogias são instrumentos indispensáveis 
para fornecer aos estudantes os elementos que os iniciam em um 
conteúdo que lhe seja estranho. Ao professor cabe cuidar destas 
armadilhas, explicitando os pontos onde a analogia falha e usando 
múltiplas analogias, comparando alvo e análogo através de suas 
diferenças (NUNES; FERRAZ; DELLA JUSTINA, [s.d.], p. 11)

Atividades 
no contexto 
intraescolar

Não basta ao professor apenas ter a responsabilidade de compreender 
e entender com anterioridade o saber a ser ensinado, na intenção de 
pôr ao alcance dos estudantes o saber científico. É preciso que ele 
fique atendo àquilo que os estudantes dizem durante as intervenções 
pedagógicas. Parece ser esse o passo para o envolvimento dialógico 
e reflexivo do saber científico como saber “entendível” no contexto 
social escolar (UHMANN: ZANON, 2013, p. 167).

Aula expositiva 
dialogada

É uma exposição do conteúdo, com a participação ativa dos 
estudantes, cujo conhecimento prévio deve ser considerado e pode 
ser tomado como ponto de partida. O professor leva os estudantes 
a questionarem, interpretarem e discutirem o objeto de estudo, 
a partir do reconhecimento e do confronto com a realidade. 
(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 79).
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Aula expositivo-
dialogada com 

apoio de diferentes 
tecnologias 

educacionais

Aula expositiva, de forma isolada, pode ser um útil veículo para 
transmissão de informações, mas dificilmente envolve os estudantes 
no processo de integração de ideias e conceitos (HODGES; 
HARVEY, 2003 apud SÁ; FRANCISCO; QUEIROZ, 2007 p. 736). 
Com a utilização de recursos didático-pedagógicos, pensa-se em 
preencher as lacunas que o ensino tradicional geralmente deixa, e 
com isso, além de expor o conteúdo de uma forma diferenciada, 
fazer dos alunos participantes do processo de aprendizagem.  
(CASTOLDI; POLINARSKI, 2009, p. 985)

Aulas práticas e 
experimentação

a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação 
de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de 
questionamentos de investigação[...]. No entanto, essa metodologia 
não deve ser pautada nas aulas experimentais do tipo “receita de 
bolo”, em que os aprendizes recebem um roteiro para seguir e devem 
obter os resultados que o professor espera, tampouco apetecer que o 
conhecimento seja construído pela mera observação. Fazer ciência, 
no campo científico, não é a teórico (GUIMARÃES, 2009, p. 198)

Contextualização

A contextualização pode ser qualificada como uma estratégia 
metodológica ou um artifício facilitador para a justaposição e 
compreensão de fatos ou situações hodiernos do cotidiano dos alunos 
e conhecimentos formais escolares. Devido à sua potencialidade, 
o tratamento do conhecimento de forma contextualizada fulgura 
aprendizagens significativas mútuas entre o aluno e o objeto do 
conhecimento, suplantando o âmbito conceitual (SCAFI, 2010 p. 2).

Dramatização

É uma apresentação teatral, a partir de um foco, problema, tema 
etc. Pode conter explicitação de ideias, conceitos, argumentos e ser 
também um jeito particular de estudo de casos, já que a teatralização 
de um problema ou situação perante os estudantes equivale a 
apresentar-lhes um caso de relações humanas. (ANASTASIOU; 
ALVES, 2004, p. 89).

Ensino a distância

As ferramentas usadas no ensino à distância vão das mais simples, 
como o ensino por correspondência sem apoio ou tutoria, pela 
comunicação apenas entre educador e educando, até os métodos mais 
sofisticados, que incluem esquemas interativos de comunicação não 
presencial via satélite, ou por redes de computadores. (PETRUCCI; 
BATISTON, 2006, p. 289-294).

Ensino em 
pequenos grupos

É uma estratégia particularmente válida em grandes turmas, pois 
consiste em separar a turma em pequenos grupos, para facilitar a 
discussão. Assim, despertará no aluno a iniciativa de pesquisar, de 
descobrir aquilo que precisa aprender. (PETRUCCI; BATISTON, 
2006, p. 278-279).

Ensino 
individualizado

O ensino individualizado é a estratégia que procura ajustar o processo 
de ensino-aprendizagem às reais necessidades e características do 
discente. (PETRUCCI; BATISTON, 2006, p. 294-298).

Estratégia de 
ensino com foco 
na perspectiva 
da significação 

conceitual

Quando o ensino é desenvolvido na perspectiva de articular 
linguagens, formas de pensamento e ação entre os contextos 
socioambientais de dentro e de fora da escola, às estratégias de 
ensino usadas em sala de aula ultrapassam os limites das ações 
previamente planejadas (UHMANN; ZANON, 2013, p. 173).
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Estratégias de 
modelação em 

ciências

O ensino fundamentado em modelagem pode contribuir para que 
os estudantes aprendam sobre como o conhecimento científico 
é produzido – aspecto coerente com um ensino de ciências mais 
autêntico (GILBERT, 2004) apud (PAGANINI; JUSTI; MOZZER, 
2014, p. 1020).

Estudo de caso
É a análise minuciosa e objetiva de uma situação real que necessita 
ser investigada e é desafiadora para os envolvidos. (ANASTASIOU; 
ALVES, 2004, p. 91).

Estudo de Texto
É a exploração de ideias de um autor a partir do estudo crítico de 
um texto e/ou a busca de informações e exploração de ideias dos 
autores estudados. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 80).

Estudo dirigido
É o ato de estudar sob a orientação e diretividade do professor, visando 
sanar dificuldades específicas. É preciso ter claro: o que é a sessão, 
para que e como é preparada. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 84).

Estudo dirigido e 
aulas orientadas

Permite ao aluno situar-se criticamente, extrapolar o texto para a 
realidade vivida, compreender e interpretar os problemas propostos, 
sanar dificuldades de entendimento e propor alternativas de solução; 
exercita no aluno a habilidade de escrever o que foi lido e interpretá-
lo; Prática dinâmica, criativa e crítica da leitura. (MARION; 
MARION, 2006, p. 42); (PETRUCCI; BATISTON, 2006, p. 279-
280) apud (MAZZIONI, 2013, p. 98.)

Exposição 
científica: feira de 

ciências

A Feira de Ciências é uma forma de a escola criar oportunidades 
para os alunos integrarem conteúdos de diferentes disciplinas 
curriculares, além de abrir espaço para o estudo e trabalho de 
conteúdos extracurriculares, ocultos no currículo. Ao ser concebido 
como um projeto, o evento passa a ser uma das etapas a serem 
realizadas, e provavelmente não a mais importante, visto que as 
dimensões sociais e culturais das relações entre os envolvidos 
no projeto fortalecem vínculos afetivos e a formação cidadã. 
(BARCELOS; JACOBUCCI; JACOBUCCI, 2010, p. 231)

Exposições, 
excursões e visitas

Participação dos alunos na elaboração do plano de trabalho de 
campo; Possibilidade de integrar diversas áreas de conhecimento; 
Integração do aluno, através da escola, com a sociedade, através 
das empresas; Visualização, por parte do aluno, da teoria na 
prática; Desenvolvimento do pensamento criativo do aluno e visão 
crítica da realidade em que ele se insere. (MARION; MARION, 
2006, p. 37-38); (PETRUCCI; BATISTON, 2006, p. 276-277) apud 
(MAZZIONI, 2013, p. 100)

Fórum

Consiste num espaço do tipo “reunião”, no qual todos os membros 
do grupo têm a oportunidade de participar do debate de um tema ou 
problema determinado. Pode ser utilizado após a apresentação teatral, 
palestra, projeção de um filme, para discutir um livro que tenha sido 
lido pelo grupo, um problema ou fato histórico, um artigo de jornal, 
uma visita ou uma excursão. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 95).

Grupo de 
verbalização e de 
observação (GV/

GO)

É a análise de tema/problemas sob a coordenação do professor, que 
divide os estudantes em dois grupos: um de verbalização (GV) e 
outro de observação (GO). É uma estratégia aplicada com sucesso 
ao longo do processo de construção do conhecimento e requer 
leituras, estudos preliminares, enfim, um contato inicial com o 
tema. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 88).
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Lista de discussão 
por meio 

informatizado

É a oportunidade de um grupo de pessoas poder debater, à distância, 
um tema sobre o qual sejam especialistas ou tenham realizado 
um estudo prévio, ou queiram aprofundá-lo por meio eletrônico. 
(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 85).

Mapa conceitual

Consiste na construção de um diagrama que indica a relação de 
conceitos em uma perspectiva bidimensional, procurando mostrar 
as relações hierárquicas entre os conceitos pertinentes à estrutura do 
conteúdo. (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 83)

Oficinas 
pedagógicas

Uma oficina é, pois, uma oportunidade de vivenciar situações 
concretas e significativas, baseada no tripé: sentir-pensar-agir, com 
objetivos pedagógicos. Nesse sentido, a metodologia da oficina 
muda o foco tradicional da aprendizagem (cognição), passando a 
incorporar a ação e a reflexão. Em outras palavras, numa oficina 
ocorrem apropriação, construção e produção de conhecimentos 
teóricos e práticos, de forma ativa e reflexiva (PAVIANI; 
FONTANA, 2009, p.78)

Palestras

Possibilidade de discussão com a pessoa externa ao ambiente 
universitário sobre um assunto de interesse coletivo, de acordo com 
um novo enfoque; Discussão, perguntas, levantamento de dados, 
aplicação do tema na prática, partindo da realidade do palestrante. 
(MARION; MARION, 2006, p. 42); (PETRUCCI; BATISTON, 
2006, p. 288-289) apud MAZZIONI, 2013, p. 99)

Pedagogia de 
projetos

Neste projeto os alunos aprendem o processo de produzir, levantar 
dúvidas, pesquisar, criar relações incentivando novas buscas e 
descobertas, compreensão e reconstrução do conhecimento. O 
professor deixa de ser o transmissor de informações e passa a criar 
situações de aprendizagem, será o mediador para que o aluno 
encontre a sentido no que está aprendendo (PRADO, 2003, p. 2).

Phillips 66

É uma atividade grupal em que são feitas uma análise e uma 
discussão sobre temas / problemas do contexto dos estudantes. 
Pode também ser útil para obtenção de informação rápida sobre 
interesses, problemas, sugestões e perguntas. (ANASTASIOU; 
ALVES, 2004, p. 87).

Portfólio

É a identificação e a construção de registro, análise, seleção e 
reflexão das produções mais significativas ou identificação dos 
maiores desafios/dificuldades em relação ao objeto de estudo, assim 
como das formas encontradas para superação. (ANASTASIOU; 
ALVES, 2004, p. 81).

Resolução de 
exercícios

O estudo por meio de tarefas concretas e práticas tem por finalidade 
a assimilação de conhecimentos, habilidades e hábitos sob a 
orientação do professor. (MARION; MARION, 2006, p. 46) apud 
(MAZZIONI, 2013, p. 99)

Seminário

É um espaço em que as ideias devem germinar ou ser semeadas. 
Portanto, espaço, onde um grupo discuta ou debata temas ou 
problemas que são colocados em discussão. (ANASTASIOU; 
ALVES, 2004, p. 90).
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Simpósio

É o enfrentamento de uma situação nova, exigindo pensamento 
reflexivo, crítico e criativo a partir dos dados expressos na descrição 
do problema; demanda a aplicação de princípios, leis que podem 
ou não ser expressas em fórmulas matemáticas. (ANASTASIOU; 
ALVES, 2004, p. 86).

Simulação

Simulação envolve a criação de modelos dinâmicos e simplificados 
do mundo real. A simulação oferece a possibilidade de o aluno 
desenvolver hipóteses, testá-las, analisar resultados e refinar os 
conceitos (VALENTE, 2011, p. 11)

Solução de 
problemas

É o enfrentamento de uma situação nova, exigindo pensamento 
reflexivo, crítico e criativo a partir dos dados expressos na descrição 
do problema; demanda a aplicação de princípios, leis que podem 
ou não ser expressas em fórmulas matemáticas. (ANASTASIOU; 
ALVES, 2004, p. 86).

Tempestade 
Cerebral

É uma possibilidade de estimular a geração de novas ideias de 
forma espontânea e natural, deixando funcionar a imaginação. 
Não há certo ou errado. Tudo o que for levantado será considerado, 
solicitando-se, se necessário, uma explicação posterior do estudante. 
(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 82).

Teoria dos Sistemas

Os elementos de um sistema relacionam-se uns com os outros, 
com a totalidade e com os elementos externos, e essas relações 
podem ser descritas em termos de grandezas que chamamos de 
“variáveis”. A teoria dos sistemas considera dois tipos de variáveis, 
interessando-nos aqui variáveis deterministas que admitem uma só 
interpretação. Elementos sistêmicos são aquelas partes do sistema 
que intermedeiam variáveis que se correspondem, embora não seja 
possível indicar os limites físicos dessas partes. Essas variáveis são 
essenciais como base para a descrição do sistema, e leis teóricas 
sistêmicas descrevem a maneira pela qual se relacionam as variáveis 
sistêmicas. (MAAR; LENARDÃO 2012, p. 775)

Textos de 
divulgação 
científica

Com relação às interações estabelecidas em sala de aula, os 
pesquisadores relatam que as atividades, aliadas à leitura de 
TDC, proporcionaram o desencadeamento de interações sociais 
significativas, tanto entre professor e alunos, quanto entre os alunos, 
assim como a interrelação entre conceitos científicos e espontâneos. 
Tais características sugerem a ocorrência de aprendizagem durante 
o processo de interação na atividade de leitura em sala de aula. (DE 
ABREU FERREIRA; QUEIROZ, 2012, p. 15).

Uso da abordagem 
CTS

Entendemos que, em termos gerais, a educação de base CTS 
pressupõe um tratamento crítico dos conteúdos e de temas de 
ensino, precisamente na sua multiplicidade de aspectos, de modo 
que o tema da sustentabilidade - com inserção nos campos social, 
econômico, ambiental, ético, entre outros - constitua-se referência 
forte na problematização das relações CTS e da crise ambiental. É 
na ambiência da sala de aula que a abordagem das relações CTS 
em articulação com as questões de (in)sustentabilidade, pode dar 
conta das insuficiências na problematização dos desdobramentos 
das relações CTS para o campo socioambiental. (FREITAS; 
MARQUES, 2019, p. 278)
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Uso de TIC

No entanto, para que haja a utilização da TIC nas escolas, deve haver 
um professor que esteja preparado; para isso, as instituições formadoras 
devem possibilitar-lhe o alcance da capacidade de integrar as novas 
tecnologias a favor do processo de ensino-aprendizagem. Com isso, 
estaremos encarando o ensino de forma diferente da tradicional, ou 
seja, tentando construir uma escola inovadora que dê condições ao 
aluno de ter um maior e melhor desenvolvimento intelectual e social 
(DORNELES; CHAVES, 2012, p. 76)

Fonte: Elaborado pela autora, 2021.

Neste trabalho realizou-se uma revisão sistemática, com pesquisa docu-
mental qualitativa, quantitativa e descritiva em busca de verificar quais são as 
principais metodologias de ensino utilizadas em sala de aula no período de 2010 
a 2020.

A coleta de dados foi feita dentro da biblioteca digital Scielo.br. A busca foi 
realizada inserindo no campo “palavras-chaves” primeiro a palavra “Química”, 
logo filtrou a pesquisa com outro termo “Ensino” e “metodologia”, o qual foi 
localizado 49 artigos científicos. A partir destes foi realizado uma triagem pre-
liminar, buscando identificar quais artigos continham o uso de metodologia en-
volvidas ao ensino de química. 

Realizou-se a leitura do resumo dos 49 trabalhos, dentre os quais em al-
guns artigos foram necessários realizar a leitura de todo trabalho para melhor 
compreensão para categorizar dos dados e determinação de sua classificação 
quanto às metodologias de ensino utilizadas. Dentre esses 49 artigos 37 foram 
excluídos da análise por não estarem dentro dos critérios estabelecido para aná-
lise dentro do período determinado (2010 a 2020), de língua portuguesa, com 
metodologias aplicadas no ensino médio durante as aulas de química, sendo 
assim tivemos 12 artigos analisados.

Elaborou-se um banco de dados no programa Microsoft Office Power Point 
para classificação dos trabalhos, considerando a Revista, o nome do artigo, os au-
tores, as metodologias de ensino. A partir desses dados categorizou-se os artigos. 

Após a categorização por temas de pesquisa, destes selecionou-se os arti-
gos que abordavam alguma metodologia de ensino tendo como base a Tabela 1. 

Discussões 

Pesquisar é definido por Minayo (2001, p. 23) como um artifício em que 
o pesquisador apresenta “uma atitude e uma prática teórica de constante busca 
que define um processo intrinsecamente inacabado e permanente”, executando 
uma atividade de justaposições sucessivas de realidades históricas, que refletem 
posições frente a fatos. 

Na análise, os 49 artigos localizadas no primeiro momento, percebeu-se 
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que não discutiam metodologias de ensino em todos, tratavam de outros temas 
de interesse da química, por exemplo, formação de professores, química pura, 
física, entre outros. Desta forma decidiu-se fazer uma triagem nos 49 artigos.

Após a triagem, construiu-se a tabela 02, local que foram organizados 12 
artigos encontrados na biblioteca, os quais apresentam alguma metodologia de 
ensino, sendo estes numerados do número 01 ao número 12. 

Tabela 2: Artigos que descrevem sobre metodologias de ensino

Nº do 
artigo Título Metodologia Referência

1

A Metodologia De Resolução De 
Problemas No Ensino De Ciências: 
As Características De Um Problema 

Eficaz

Resolução de 
Problemas

(RIBEIRO; 
PASSOS; 

SALGADO, 2020)

2

Investigação Do Fenômeno De 
Isomeria: Concepções Prévias Dos 

Estudantes Do Ensino Médio E 
Evolução Conceitual

Modelos 
Pedagógicos 

Construtivistas; 
Evolução 

Conceitual; Oficinas 
Pedagógicas; TIC; 

Entrevistas; Grupos 
Funcionais

(CORREIA, 2010)

3

Estudos Envolvendo Linguagem 
E Educação Química No Período 

De 2000 A 2008 - Algumas 
Considerações1

Uso De Analogias (FLOR; 
CASSIANI, 2012).

4

Jogo De Carbonos: Uma Estratégia 
Didática Para O Ensino De Química 
Orgânica Para Propiciar A Inclusão 

De Estudantes Do Ensino Médio 
Com Deficiências Diversas

Química Lúdica 
– Jogos; TIC 
e Grupos de 

Experimentação

(MORENO; 
MURILLO, 2018)

5
As Trilhas Ecológicas Para O Ensino 

De Ciências Na Educação Básica: 
Olhares Da Perspectiva Docente

Trilhas Ecológicas - 
Pesquisa - Ação (PIN; ROCHA, 

2020).

6

Explorando As Percepções De 
Professores Em Serviço Sobre 

As Visualizações No Ensino De 
Química

Experimentos em 
Laboratórios (VASCONCELOS; 

ARROIO, 2013)

7

Visualização No Ensino De 
Química: Apontamentos Para A 
Pesquisa E Desenvolvimento De 

Recursos Educacionais

Visualização (TERUYA, 2013)

8
Uso De Modelagem Molecular 
No Estudo Dos Conceitos De 
Nucleofilicidade E Basicidade

Visualização e 
Modelagem com 
uso de Software

(FERREIRA; 
ARROIO; 

REZENDE, 2011)
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9
Propriedades Químico-Quânticas 

Empregadas Em Estudos Das 
Relações Estrutura-Atividade

Tecnologia e 
Modelagem

(ARROIO; 
HONORIO; 
SILVA, 2010)

10
A Arte De Envolver O Aluno 

Na Aprendizagem De Ciências 
Utilizando Softwares Educacionais

Software - TIC (FIALHO; 
MATOS,2010).

11

Atividades experimentais no ensino 
da química: distanciamentos e 

aproximações da avaliação de quarta 
geração

Experimentação (ANDRADE; 
VIANA, 2017)

12
Oficina temática: uma proposta 
metodológica para o ensino do 

modelo atômico de Bohr

Oficina Temática e 
Experimentação (SILVA, et al, 2014)

Fonte: Autora, 2021.

Análise dos dados 

A tabela 03 descreve os dados da publicação como, o nome da revista com 
publicação, o ano/período de publicação e os números de artigos publicados em 
cada revista. Esses dados foram baseados nos artigos selecionados por aborda-
rem alguma metodologia de ensino.

Tabela 3: Revistas que constava alguma metodologia de ensino

Revista Ano (quantidade 
de artigos)

To t a l 
de ar-
tigos 

A r t i -
gos se-
l e c i o -
nados

Metodologia presente

Ensaio Pesquisa 
em Educação em 

Ciências (Belo 
Horizonte)

2020,2005,2009 
(4), 2010(2), 

2012 9 3

Resolução de problemas,
modelos pedagógicos construti-
vista, evolução conceitual, ofi-
cinas pedagógicas, painel inte-
grado (TIC) entrevistas, grupos 

funcionais interativo, 
oficinas pedagógicas,

uso de analogias.

Revista Brasileira 
de Educação Es-
pecial – Bauru

2018 1 1 Jogos; TIC; experimentação

Revista Brasileira 
de Educação - 
Rio de Janeiro

2020 1 1 Trilhas ecológicas

Química. Nova - 
São Paulo

2021, 2013(4), 
2016, 2012, 

2011(2), 2006, 
2010, 2008, 

2007(2).

14 4 Experimentação, (TIC),
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Educar em 
Revista – 
Curitiba

2018, 2020 2 1 TICS

Ciência & 
Educação - 

Bauru 

2019(2),2017, 
2015, 2014, 

2001(2), 2000, 
2010, 2009, 2008

11 2 EXPERIMENTACAO,
OFICINA TEMATICA

TOTAL DE 
ARTIGOS DEN-
TRO DOS CRI-
TÉRIOS ESTA-
BELECIDOS:

12

Fonte: Autora, 2021.

A partir dos 12 artigos selecionados, foram encontrados em seis revistas 
diferentes. As revistas são: Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências (Belo 
Horizonte); Revista Brasileira de Educação Especial – Bauru;  Revista Brasileira 
de Educação – Rio de Janeiro;  Química Nova – São Paulo; Educar em Revista 
– Curitiba; Ciência & Educação – Bauru). Na revista Química Nova foi encon-
trado o maior número de publicações que mencionava sobre metodologias de 
ensino total de 4 artigos.

A partir dos dados da tabela 03 foi possível gerar um gráfico 01, demons-
trando seus dados quantitativos:

Gráfico 01 - Metodologias de ensino publicadas na Scielo no período de 2010-2020.

Fonte: Autora, 2021.
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Ao serem analisados os 12 artigos selecionados, foi possível verificar que 
as metodologias de ensino mais empregadas foram Tecnologia da Informação e 
Comunicação (TIC) e Experimentação apresentando 24% de publicações, segui-
das de Oficinas com 10% de publicações. Resolução de problemas, Trilhas ecológi-
cas, Pesquisa e Ação, Analogias, Jogos, Grupos funcionais, Entrevistas, Evolução 
Conceitual e Modelos Pedagógicos, apresentam ordem de 5% simultaneamente.

Todas são metodologias que tendem a contribuir para o processo de en-
sino e de aprendizagem, são utilizadas pelos professores com o propósito de 
possibilitar ao aluno aulas diferenciadas, promovendo a interação e motivando 
os alunos a construir seus próprios conhecimentos.

Consideraçoes finais 

Levando em consideração as exposições feitas neste trabalho, notou-se que 
ainda existem problemas a serem reparados. A forma como é utilizada as metodo-
logias de ensino em sala de aula, as dificuldades em utiliza-las pelos professores, a 
dificuldade de compreensão encontrada pelos alunos, são algumas delas. 

Esta revisão confirma os benefícios das metodologias de ensino que são 
empregadas durante o ensino e a aprendizagem e fornece variadas contribuições 
para o ensino. Nessa perspectiva, destacamos algumas das possíveis contribuições 
das metodologias para o ensino e aprendizagem de Química, encontradas nos 
artigos analisados: 
Vantagens das metodologias para o ensino: 

- Motivar e despertar a atenção dos alunos; 
- Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo; 
- Aprimorar a capacidade de observação e registro de informações; 
- Aprimorar habilidades manipulativas; 
- Detectar e corrigir erros conceituais dos alunos. 

Vantagens das metodologias para a aprendizagem: 
- Estimular a criatividade; 
- Aprender a analisar dados e propor hipóteses para os fenômenos; 
- Desenvolver a iniciativa pessoal e a tomada de decisão; 
- Compreender as relações entre ciência, tecnologia e sociedade; 
- Aprender conceitos científicos; 
- Compreender a natureza da ciência e o papel do cientista em uma 

investigação.
Verifica-se muitas dificuldades no sistema educacional brasileiro, mas, os alu-

nos, ao contarem com os professores acreditam que a escola consiga alcançar uma 
grande melhoria no ensino. Os professores podem auxiliar utilizando diferentes me-
todologias de ensino com o intuito de facilitar e motivar os alunos ao estudo. 
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Outro fator de grande importância para a argumentação ao usar as meto-
dologias de ensino é o fato de os professores poderem levar em consideração o 
conhecimento prévio dos alunos sobre os assuntos abordados com o propósito 
de promover a evolução do conhecimento. 

Neste caso, tem a possibilidade de o professor diminuir o uso do método 
tradicional e trabalhar como mediador do conhecimento auxiliando o aluno a 
aprender de uma forma cientifica o conhecimento que ele já tem de seu dia a dia, 
tornar se capaz de expor suas opiniões, formular suas próprias respostar sobre 
sua aprendizagem. 

Deve-se deixar claro que não depende apenas da escola ou do professor 
para obter melhora no ensino e na aprendizagem, tem que partir dos alunos o 
interesse pela aprendizagem, mas para que isso aconteça é necessário motivação 
e incentivo é preciso que alguém os guie e auxilie a dar os primeiros passos. Esse 
é o papel da escola, possibilitar a aprendizagem para que o aluno siga o caminho 
das descobertas e, com seus esforços se tornem cidadãos críticos e competentes. 
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Introdução

Toda sapiência humana, bem como todo saber acumulado mantém socie-
dades desenvolvidas, outras subdesenvolvidas, culturas, credos, podendo até ser 
equiparado a um edifício sempre em construção. A complexidade de seu conhe-
cimento é constituída dos vários tipos de estudos, seja ele empírico, científico, 
filosófico ou teológico.

Admite-se que o pensamento é organizado na escola, no entanto, demons-
trado e consolidado no cotidiano, sendo assim, a convicção de que se aprende 
em qualquer ambiente já é acolhida pela maioria. Nesse sentido, esta pesquisa 
traz reflexões sobre a aprendizagem matemática e como ela se manifesta; como 
a formação e o desenvolvimento profissional docente podem refletir nas estraté-
gias utilizadas e como seu ensino repercute no raciocínio e na lógica do discen-
te. A pesquisa foi fundamentada em autores como D’Ambrosio e D’Ambrosio 
(2006), Gatti (2014), Imbernón (2009), dentre outros. Caracteriza-se como qua-
litativa, com reflexões sobre a formação inicial e continuada de professores, es-
tratégias metodológicas e a aprendizagem matemática.

No que se refere à formação continuada é comum ouvir as palavras capa-
citação, aperfeiçoamento, especialização ou ainda, atualização, se tornando ain-
da mais popular ao utilizar o termo educação continuada no contexto formação 
de professores.  É plausível que as reformas na educação das últimas décadas 
alicerçadas na Lei de Diretrizes e Base da Educação/LDB (BRASIL, 1996) con-
tribuíram para a melhoria da qualidade da educação no Brasil, apesar de ainda 
haver um longo caminho a ser percorrido para que se alcance, de fato, qualidade 
na educação básica. Mas o que a formação continuada pode ajudar no que se diz 
qualidade de ensino? Reflexões nesse sentido são necessárias e urgentes como 
exploradas adiante.

Já sobre estratégias metodológicas pesquisas mostram quantidade 
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abundante de materiais disponíveis na internet. São trabalhos acadêmicos 
Brighenti, Biavatti e Souza (2015), cadernos de sugestões Venturini (2011), 
exemplos de estratégias diferenciadas Müller e Nunes (2015) dentre tantas ou-
tras. Há também sites e trabalhos especificamente sobre metodologias na apren-
dizagem de Matemática. Alguns bem interessantes ao conceber a ideia de meto-
dologia como caminho ou simplesmente técnicas de ensino, apresentando uma 
linguagem mais didática e um conjunto de procedimentos. Mas o intuito é um 
só: alcançar os objetivos propostos com o máximo de aproveitamento em um 
dado tempo, bem limitado.

Quando se trata da aprendizagem Matemática sabe-se que a mesma de-
sempenha papel fundamental para a formação intelectual, social e porque não 
dizer cultural e afetivo-emocional. Afinal, o ser humano se desenvolve como um 
todo. Na questão da aprendizagem da disciplina de Matemática evidenciam-se 
as ideias de D’Ambrosio (1989). Para a autora, tanto a concepção do ensino e 
de como se aprende Matemática, vem sendo questionada há tempos pela comu-
nidade internacional e em variadas pesquisas acadêmicas. Já falando das meto-
dologias a autora faz as seguintes observações:

Sabe-se que a típica aula de Matemática no nível de primeiro, segundo ou 
terceiro graus ainda é uma aula expositiva, em que o professor passa para 
o quadro negro aquilo que ele julga importante. O aluno por sua vez, copia 
da lousa para o seu caderno e em seguida procura fazer exercícios de apli-
cação, que nada mais são do que uma repetição na aplicação de um mo-
delo de solução apresentado pelo professor (D’AMBROSIO, 1989, p. 15).

A metodologia utilizada nas aulas de Matemática, por observação, po-
dem ser tranquilamente equiparadas às explorações e escritas de D’Ambrosio 
(1989). As situações de aprendizado provocadas nas aulas de Matemática estão 
longe de gerar criatividade ou motivação para o aluno resolver um determinado 
problema, pois, conforme exposto pela autora, na “Matemática escolar o aluno 
não vivencia situações de investigação, exploração e descobrimento” (p. 02).

Como linha de análise, a presente pesquisa procurou investigar a dinâmica 
do confronto entre os saberes docentes e as práticas pedagógicas, a fim de con-
tribuir para o aperfeiçoamento da formação inicial e continuada de professores 
de Ciências e Matemática. O estudo teve como objetivos verificar a importância 
da formação inicial e continuada do professor de Matemática e sua relação di-
reta com o aprendizado do aluno; refletir se os alunos aplicam seu aprendizado 
matemático no dia a dia e constatar os problemas existentes na relação ensino 
aprendizagem da disciplina de Matemática.

A pesquisa foi baseada nos objetivos, portanto uma pesquisa qualitativa. 
Temas como formação inicial e continuada, estratégias metodológicas e apren-
dizagem matemática foram teoricamente descritos realizando comparações 
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com práticas vivenciadas.

Relação de Dependência - Formação Continuada e Metodologias

Para o aprofundamento das reflexões sobre formação continuada, me-
todologias e aprendizagem matemática, a partir desta seção utiliza-se do autor 
Imbernón (2009) a expressão “professorado” para fazer referência a docentes e/
ou professores.

Apesar de alguns avanços, porém com uma forma educativa de pensar 
quase que única, com igualdades predominantes nos currículos, na gestão, nas 
normas e na formação igualada para todos, torna-se desnorteador pensar uma 
formação voltada para a liberdade, cidadania e democracia. Isso para Imbernón 
(2009) está implícito nos currículos transmitidos na formação do professorado, 
dificultando um olhar mais amplo da educação e interpretação da realidade. 
Apesar de a educação continuada ser colocada como um aprofundamento e 
avanço nas formações dos profissionais, no Brasil, os cursos e tantas iniciativas 
sem aprofundamento servem na verdade para suprir uma formação precária dos 
cursos de formação de professores em nível de graduação (GATTI, 2008).

Ainda considerando a formação de professores e o desenvolvimento pro-
fissional no contexto educacional brasileiro, depara-se com outro ponto impor-
tante quando se trata da prática pedagógica e das metodologias utilizadas em 
sala de aula que são: aula expositiva, lousa e giz; metodologias e recursos mais 
utilizados pelos professores há séculos. Talvez seja por comodismo, ou simples-
mente o tradicional é o trabalho que não dá trabalho, ou ainda, ousadamente, 
dizer que os professores não utilizam as metodologias, dinâmicas e tecnologias 
vistas, teoricamente, nos cursos de formação de professores.

Será que aquilo que foi apreendido é suficiente para o professorado utili-
zar em suas salas de aula? Será esse o motivo de metodologias repetitivas, estag-
nadas, com pouquíssimos recursos? Quando se fala da disciplina de Matemática, 
por observação, é clara a angústia dos professores em querer fazer melhor, a co-
brança não é demasiadamente pouca.

Então restam como últimos questionamentos: o modelo educacional uti-
lizado no Brasil funciona? Então, seria possível a conclusão de que se vive uma 
educação engessada, sem autonomia e criatividade, sem reflexão sendo conse-
quência das políticas públicas e do modelo educacional.

E ainda para que haja uma renovação desse ensino, é preciso mudar 
as concepções de como se faz e como se aprende Matemática. D’Ambrosio e 
D’Ambrosio (2006) aponta também para uma formação inicial do professor de 
Matemática como pesquisador capaz de construir novas ideias, entendimentos e 
ações que resultem em aprendizagem de fato.
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A fala dessa autora sobre pesquisa como uma nova forma de compreen-
são da aprendizagem em Matemática foi encontrada no trabalho de Müller e 
Nunes (2015) que tem como título Uma experiência de Pesquisa de Campo com 
alunos do Ensino Médio Noturno, de uma escola pública do interior do Rio 
Grande do Sul. Nele o objetivo principal, na disciplina de Estatística foi estimu-
lar o aprendizado através de uma atividade prática e significativa. Os resultados 
foram tão excepcionais que, ao analisarem os dados colhidos por eles mesmos, 
foram capazes de perceber que os mesmos poderiam servir como subsídios para 
projetos de intervenção da realidade escolar.  Este é um claro exemplo de apren-
dizagem com significado. 

As metodologias utilizadas em sala de aula são constantes preocupações 
de professores das mais diversas áreas e pesquisadores. Estas podem estar re-
lacionadas com a sua formação, com a prática, com as estratégias utilizadas 
ou ainda será do próprio profissional. Com tantas nuances, uma avalanche de 
indagações sobrevém. Até que ponto as estratégias e os recursos utilizados pelo 
docente fazem a diferença na aprendizagem do aluno? Como de fato acontece 
essa aprendizagem matemática e de que forma os alunos a utilizam nas diferen-
tes instâncias? E ainda como eles a empregam na resolução dos mais diversos 
problemas? A formação continuada pode ser uma necessidade para a melhoria 
das estratégias utilizadas. Sabe-se que as possibilidades são muitas como se veri-
fica no texto Como ensinar matemática hoje? de D’Ambrosio (1989).

A formação inicial do professorado

Algumas ações, mesmo que inconscientes, estão, ou deveriam estar, in-
trínsecas no dia a dia de um professor. São elas: a reflexão, o pensamento, a 
escrita, o planejamento, o replanejamento, a observação e até a investigação da 
própria prática, muitas vezes provocada pela experiência, sendo elas quase que 
constantes, mas, contínuas. Na verdade “O educador estuda os outros, a si mes-
mo, a sua prática, a realidade” (FREIRE, 2008, p. 52).

Essas ações, como apontam Freire (2008); Imbernón (2009); Gatti (2014); 
dentre outros estudos, são na verdade elementos essenciais para uma forma-
ção completa e desenvolvimento profissional de um docente. Mas nem sempre 
um profissional consegue desenvolver algumas habilidades como a reflexão e a 
escrita por si só. E é na sua formação, seja no ensino médio, na graduação, na 
especialização, mestrado, doutorado, em especial nos estágios e pesquisas, que 
se segue um incessante aprendizado a ser refletido e aplicado em sala de aula.

Como o ser humano se desenvolve como um todo, por completo, a histó-
ria de cada professor, o contexto social no qual está inserido e as políticas públi-
cas também refletem diretamente na sua prática pedagógica.
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As pesquisas sobre formação inicial do professorado, que não são poucas, 
apontam inconsistência entre o que se aprende na sua formação e a realidade em 
sala de aula. Gatti (2014) descreve, dentre outros problemas:

Improvisação de professores; ausência de uma política nacional especí-
fica para as licenciaturas, pouca atenção às pesquisas sobre o tema; di-
retrizes curriculares isoladas por curso; currículos fragmentados; estágios 
sem projeto e acompanhamento; aumento da oferta de cursos a distância; 
despreparo de docentes das instituições de ensino superior para formar 
professores; e características socioeducacionais e culturais dos estudantes, 
permanência e evasão nos cursos (p. 24).

Na perspectiva de um recorte bem delimitado sobre a formação inicial do 
professor na área de licenciatura em Matemática, considerando especialmente 
quando o profissional atua na área em que foi formado, procuraram-se profis-
sionais atuantes em sala de aula que tivessem essa formação. Não se encontra 
facilmente professores formados na área de Matemática atuantes em sala de aula 
ministrando a disciplina de sua formação. Muitos problemas, de fato, permeiam 
a educação, mas a improvisação de professores é mais comum do que se imagina.

Segundo o Censo Escolar da Educação Básica 2018, pesquisa realizada 
anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), o percentual de disciplinas ministradas por professores com for-
mação superior de licenciatura na mesma área é de apenas 50,8% na região 
Centro-Oeste. Há regiões, segundo essa mesma pesquisa, com percentuais ainda 
bem menores de formação adequada de professores atuantes em sala de aula 
(INEP, 2018).

Apesar de avanços, verifica-se ainda um longo caminho a ser percorrido 
para que se alcance no país uma educação de qualidade e para isso uma mudan-
ça radical no sistema educacional brasileiro, talvez uma utopia, deveria mani-
festar-se. Muitas pesquisas apontam um direcionamento como investimentos e 
credenciamentos em cursos superiores, certificação de competências docentes 
diferente do sistema atual e Mello (2000) diz ainda que:

Apoiar escolas avaliadas e credenciadas com assistência técnica e financei-
ra; condicionar o exercício do magistério à conclusão do curso em institui-
ção credenciada e à avaliação para certificação de competências docentes 
(p. 101).

Mello (2000) ao dispor sobre a formação inicial de professores, fala sobre a 
urgência em reformular os cursos que formam professores no Brasil e aponta que 
o problema é histórico. Sobre o despreparo de docentes das instituições de ensino 
superior para formar professores, afirma que “Ninguém facilita o desenvolvimen-
to daquilo que não teve oportunidade de aprimorar em si mesmo” (p. 102). 

Outro problema apontado por Mello (2000) está vinculado à formação 



 ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA:
REflExõES E PESqUISA NA fORMAÇÃO CONTINUADA DE PROfESSORES DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA

147

inicial de professores. A autora discorre sobre o distanciamento na formação de 
professores em áreas específicas e de professores polivalentes destacando que ao 
especialista não é oferecido situações de aprendizagens e não propiciam a arti-
culação desse conteúdo com a transposição didática, assim como ao professor 
polivalente sua preparação se reduz a um conhecimento pedagógico esvaziado 
do conteúdo a ser ensinado.  Assim, para ambos, o exercício de transposição 
didática do conteúdo e a prática de ensino que deveriam estar lado a lado estão 
desvinculados em suas formações. 

Imbernón (2009), ao pensar uma formação de qualidade, afirma que se 
torna irrelevante analisar a formação como o domínio de disciplinas científicas 
ou acadêmicas apenas. Assim, faz-se necessário estabelecer novos modelos rela-
cionais e participativos na prática da formação.

Nessa mesma linha de raciocínio Mello (2000) questiona a dificuldade 
de o professor relacionar com seus alunos a teoria e a prática como manda a 
Lei de Diretrizes e Base da Educação (BRASIL, 1996) se, em sua formação, os 
conteúdos são totalmente desvinculados da prática. Ou seja, a prática de ensino 
propriamente dita, a transposição didática dos conteúdos específicos da forma-
ção são abstratos não sendo trabalhados de forma efetiva para dar uma base 
mais sólida na formação inicial do professor habilitando-o minimamente para 
os desafios da sala de aula. Portanto, esse é um dos problemas que vêm desqua-
lificando ainda mais os cursos de Licenciatura.

Interessante que essa mesma autora chama a atenção para uma crise ins-
titucional da formação, considerando o sistema educativo do século anterior 
como obsoleto, sendo o mesmo utilizado na atualidade.  A reflexão sobre o 
sistema de ensino inserido num contexto de mundo globalizado pode indicar 
seguramente um ensino envelhecido. Isso porque, para esse mesmo autor, novos 
elementos como a formação emocional, a relação entre as pessoas, redes de in-
tercâmbio e a comunidade foram inseridos no mundo educacional, somando-se 
a essa educação globalizada.

Na contemporaneidade, pode-se afirmar que a educação carece de uma 
releitura e o sistema educacional de uma reformulação. Nada engessado. Nada 
tão novo. Quem sabe adaptado às novas realidades. As primeiras metamorfoses 
manifestar-se-iam nas políticas públicas. No Brasil a diversidade cultural des-
lumbra-se num vai e vem colorido, rico, cheio de vida. Seria também nos cur-
rículos, nada emperrados, nada volúveis, nada fragmentados que o produto de 
toda essa mistura, somado a uma formação de qualidade voltada para a liberda-
de, cidadania e democracia, resultaria sim em novas perspectivas, em diretrizes 
mais contínuas e um rumo mais promissor para a educação.
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A formação continuada do professorado

Para Gatti (2008), a formação continuada, no Brasil, se despontou ver-
tiginosamente a partir da última década do século passado impulsionada pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, lei n. 9.394/96) so-
mado às condições da sociedade contemporânea, além dos desafios colocados 
aos currículos e ao ensino. Descreve também de forma sucinta como essa lei de-
sencadeou as discussões e iniciativas dessa formação. A formação continuada, 
como num todo, carrega ou deveria carregar, por si só, a bandeira da liberdade, 
cidadania e democracia. Porém a mesma autora chama a atenção ao colocar 
que apesar dos avanços “as legislações, fruto de negociações sociais e políticas, 
abrem espaços para as iniciativas de educação continuada, ao mesmo tempo em 
que também as delimitam” (GATTI, 2008, p. 63). 

Esta limitação pode ser entendida como o distanciamento do exercício da 
crítica, na tentativa de fixar modelos técnicos. O que também, ao mesmo tempo, 
vem tolhendo o “professorado” de perceber sua rica e extensa bagagem, desva-
lorizando-o colocando de lado suas experiências afastando-o de sua realidade. 
Mas, o que entender de formação continuada se não há nem sequer um con-
senso de sua conceituação. Alguns autores fomentam esse conceito, mas não se 
arriscam muito. Para Gatti (2008), uma forma de identificar o termo “educação 
continuada” seria:

Ora se restringe o significado da expressão aos limites de cursos estrutura-
dos e formalizados oferecidos após a graduação, ou após ingresso no exer-
cício do magistério, ora ele é tomado de modo amplo e genérico, como 
compreendendo qualquer tipo de atividade que venha a contribuir para o 
desempenho profissional (p.57).

Pode-se também entender como conceito dessa formação o que diz 
Alvarado-Prada, Campos Freitas e Freitas (2010) quando sugere a educação 
continuada como uma ferramenta, ou seja, tudo aquilo que engloba e favoreça o 
processo ensino-aprendizagem e que os docentes as utilizem como novas com-
petências em suas práticas educacionais.

Já Imbernón (2009) não se ateve em conceituar, como ele mesmo chama 
a formação permanente, mas aponta elementos que deveriam estar inseridos for-
temente nessa formação. Dentre eles, os quais também se entendem sua grande 
relevância em nosso contexto: o trabalho em equipe/coletividade, conteúdos 
formativos baseados em habilidades e atitudes, metodologias diferenciadas, es-
tímulo à capacidade de gerar novos conhecimentos pedagógicos e autonomia 
profissional além da integralização dos conteúdos às práticas de ensino.

Entende-se, que muito remotamente e há tempos já houve tentativas 
de proximidade para a resolução de problemas de ordem metodológica que 
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relacionem teoria e prática vivenciadas em sala de aula. Isso cogita real existên-
cia e necessárias possibilidades de se ministrarem cursos de formação, de fato 
continuada e, muito próximo da necessidade do professorado em sua lida peda-
gógica, em especial que relacione as necessidades de intervenções pedagógicas e 
problemas de transposição didática de conteúdos específicos. 

Vale ressaltar que existe toda uma conjuntura que determina a formação 
continuada como um jeito de suprir uma formação de má qualidade existente 
nos cursos de graduação, em especial nas licenciaturas e quase sempre não há 
aprofundamento e muito menos ampliação dos conhecimentos. Muitos proble-
mas permeiam a educação continuada e a mesma é identificada como um dos 
principais pontos de atenção atuais da educação e está intimamente agregado à 
questões advindas da sociedade e da educação como num todo, já que ela não se 
caracteriza como continuada (GATTI, 2008; ALVARADO-PRADA; CAMPOS 
FREITAS; FREITAS, 2010; MELLO, 2000). 

Chama-se a atenção para o cuidado em não idealizar o professor como 
alguém que não reflete sua prática e nem é pesquisador, já que são estas as con-
cepções delicadamente mascaradas de educação continuada. Uma inverdade. 
O que se tem são professores “sem condições reais de tempo, de orientação 
e de gestão requeridas para a reflexão e a pesquisa”. (ALVARADO-PRADA; 
CAMPOS FREITAS; FREITAS, 2010, p. 368). De acordo com Gatti (2008), a 
educação continuada envolve:

Horas de trabalho coletivo na escola, reuniões pedagógicas, trocas cotidia-
nas com os pares, participação na gestão escolar, congressos e cursos de 
diversas naturezas e formatos, ou seja, uma infinidade de atividades que 
muitas vezes se tornam enfadonhas (p. 63).

Muitos professores encaram a formação continuada como necessária e 
é visivelmente notado um esforço e aceitação desses cursos apesar de afigurar 
grande distanciamento da realidade vivida em sala de aula. Um grande número 
de pesquisas buscam sugerir propostas, alternativas para melhorar e/ou qualifi-
car a formação continuada, porém Imbernón (2009) aponta que:

Não se pode falar nem propor alternativas para a formação continuada sem 
antes analisar o contexto político e social (de cada país, de cada território) 
como elemento imprescindível na formação, já que o desenvolvimento das 
pessoas sempre tem lugar num contexto social e histórico determinado, que 
influencia sua natureza; isto é, analisar o conceito de profissão docente, 
situação trabalhista e carreira docente, a situação atual (normativa, 
política, estrutural…) das instituições educativas, a situação atual do 
ensino nas etapas infantil, ensino básico e ensino médio, a análise do atual 
alunato e a situação da infância e da adolescência nas diversas etapas 
numa escolarização total da população (em alguns países) (p. 9).
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As pesquisas que fundamentam este estudo apresentaram claramente o 
que esse autor pontua como análise fundamental antes de sugerir alternativas 
que são o contexto político e social do país. Na mesma linha de pensamento, 
Alvarado-Prada, Campos Freitas e Freitas, (2010) propõe a pesquisa coletiva 
como modo de formar pesquisadores e sugere também o pesquisar formando e 
a Formação Continuada de Professores em Serviço – FCPS, esta última sendo 
realizada dentro da instituição, ou seja, no espaço escolar.

Por sorte, muitas pesquisas discutem a questão da formação inicial e con-
tinuada e sugerem opções para o Ministério da Educação, que se espera ser 
composto por pessoas que valorem pesquisas científicas e as tomem como base 
para nortear futuras decisões. Mas há de se admitir um longo caminho ainda 
a ser percorrido, já que as pesquisas são recentes e necessitam ainda de mais 
discussões a respeito.

Estratégias Metodológicas e a Aprendizagem Matemática

Comprovadamente sabe-se que a aprendizagem acontece nos mais diver-
sos espaços, sejam eles, na família, na escola, na igreja, numa reunião de ami-
gos, e tantos outros. Ou seja, “a partir do nascimento o ser humano constrói seu 
conhecimento permanentemente e, no entanto, este pode ser denominado como 
inacabado resultante de sua interação com o meio e o outro, sendo na troca, so-
cialização e na mediação a ocorrência efetiva da aprendizagem” (SILVA, 2014, 
p. 6). São muitas as maneiras de se aprender. Na escola, na chamada educação 
formal, o aluno assiste à aula do professor, este por sua vez, utiliza-se de variadas 
estratégias metodológicas, ferramentas e recursos para que seu discente entenda 
o que se quer ensinar.

Os desafios na utilização de diversificadas metodologias compõem o co-
tidiano do professor, já que este não tem “tempo” devido à carga horária, acú-
mulo de atividades e reuniões, dentre outras situações que acabam por extorquir 
sua autoformação (BRIGHENTI; BIAVATTI; SOUZA, 2015). 

Aprender de forma geral deve ser uma ação prazerosa e contínua. No 
entanto, quando se fala em aprender Matemática, tanto alunos quanto profes-
sores deixam transparecer certa cautela. Cautela em dizer se o aluno gosta ou 
não de aprender matemática, cautela ao expor suas metodologias utilizadas e os 
alunos por sua vez demonstram entender a importância da disciplina e de sua 
aprendizagem somente.  Mas a aprendizagem Matemática desempenha papel 
fundamental para a formação intelectual, social e porque não dizer cultural e 
afetivo-emocional. A metodologia utilizada torna-se um dos fatores que faz o 
aluno descortinar o medo da disciplina. Ou seja, fica explícito o papel do pro-
fessor como mentor, facilitador, aquele que sabe intermediar o acesso do aluno 
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à informação. (BRIGHENTI; BIAVATTI; SOUZA, 2015). 
Fica aqui uma lacuna, não será exatamente pela falta de uma formação 

inicial e permanente, adequadas e de qualidade que os professores não conse-
guem lidar com diversas situações que acontecem em suas aulas? Esse assunto, 
segundo Gatti (2014) ainda carece de pesquisas, apesar de inegáveis as contribui-
ções daquelas já realizadas, pois ainda há muitos “problemas ligados à docência 
da educação básica e à formação para esse trabalho” (GATTI, 2014, p. 29).

A metodologia mais utilizada nas aulas de Matemática, segundo 
D’Ambrosio (1989), ainda é a aula expositiva, com repetição de um modelo de 
solução apresentado ao aluno para a resolução dos exercícios posteriormente. 
Os recursos mais utilizados, segundo a mesma autora, ainda são o quadro e o 
giz. Evidentemente as leituras e pesquisas explicitam a má formação inicial e 
continuada dos professores como um dos fatores que justificam as metodologias 
com aulas expositivas e resolução de exercícios e a não utilização de tecnologias 
modernas como recursos. 

Outra justificativa, como observado na pesquisa, seria o acúmulo de ativi-
dades exercidas pelo professorado, ou seja, a falta de tempo. Nos cursos de for-
mação de professores de Licenciatura em Matemática não há em seu currículo 
disciplinas que explorem a transposição didática do conteúdo e a prática de ensino 
(JUNQUEIRA; MANRIQUE, 2015). Urge questionar: e os estágios não deve-
riam oferecer base suficiente para colocar tais exercícios em prática? Não utilizar 
tais ferramentas não se encaixa em comodismo, tem a ver com excesso de “carga 
horária e acúmulos de atividades”. (SOPELSA; GAZZÓLA; DETONI, 2009).

Ainda sobre metodologias e recursos utilizados em sala de aula, e pen-
sando o professor como aquele “pesquisador” a que se refere Alvarado-Prada, 
Campos Freitas e Freitas, (2010) e D’Ambrosio e D’Ambrosio (2006), muitos 
são os desafios que rondam a prática do professor. Ainda a interpretação é fun-
damental para que o aluno compreenda um problema para depois utilizar con-
ceitos matemáticos já vistos para resolvê-lo. Sopelsa, Gazzóla e Detoni (2009) 
apontam como uma das dificuldades enfrentadas pelo professor que tem um 
papel social: o nível intelectual dos alunos e suas dificuldades de aprendizagem. 

Como parte da metodologia colocada em prática por professores, as estra-
tégias e/ou recursos utilizados por eles quando seu aluno não consegue assimilar 
o conteúdo ministrado são desafiadores, pois as dificuldades e a heterogeneidade 
dos alunos são inúmeras. Esses professores desempenham seu papel social, mas 
por muitas vezes deixam transparecer suas frustrações quando não conseguem 
fazer seus alunos se envolverem mais com a disciplina. Afinal, o processo de 
ensino e de aprendizagem acontece por meio da “interação, das trocas e na so-
cialização” (SOPELSA; GAZZÓLA; DETONI, 2009, p. 1425).  
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Sobre aprender Matemática verificam-se, novamente, problemas como cul-
tura, sociedade caracterizada por um mundo globalizado e como são grotescas as 
mudanças no “contexto social, mudanças essas que deixaram muitos na ignorân-
cia, numa nova pobreza (material e intelectual)” (IMBERNÓN, 2009, p. 8).

Problemas de ordem social, cultural, intelectual e de aprendizagem são 
mais comuns do que se imagina. Nesse sentido, concordamos com Gatti (2014) 
ao afirmar que são diferentes os aspectos e problemas ligados à docência na edu-
cação básica e à formação para esse trabalho, apesar dos conhecimentos gerados 
pelas pesquisas já realizadas, ainda são poucos. Faz-se necessário a realização de 
pesquisas no ‘chão da escola’, torna-se necessário ouvir o professor, suas angús-
tias, os problemas por ele enfrentado, para realizar, no que se refere à formação 
inicial e continuada de professores, “ações mais incisivas por parte dos gestores 
e das instituições de ensino superior” (GATTI, 2014, p. 29).

Como já exposto, metodologias, conteúdos ministrados bem como os re-
cursos utilizados em sala de aula acontecem sempre de forma parecida com 
aulas expositivas, correções de exercícios no quadro; utilização de giz e o quadro 
como recursos. Interessante também observar que os conteúdos trabalhados em 
sala estão sempre de acordo com o Currículo Referência da Rede Estadual de 
Educação de Goiás. Em comparação realizada foi possível observar a grande 
quantidade de conteúdos sugeridos para serem trabalhados no ensino médio. Ao 
observar a fala de D’Ambrosio (1989), em relação à quantidade de conteúdos a 
serem trabalhados ela afirma que:

Uma das grandes preocupações dos professores é com relação à quanti-
dade de conteúdo trabalhado. Para esses professores o conteúdo trabalha-
do é a prioridade de sua ação pedagógica, ao invés da aprendizagem do 
aluno. É difícil o professor que consegue se convencer de que seu objetivo 
principal do processo educacional é o que os alunos tenham o maior apro-
veitamento possível, e que esse objetivo fica longe de ser atingido quando 
a meta do professor passa a ser cobrir a maior quantidade possível de ma-
téria em aula (p. 16).

Nem sempre o professor prioriza sua ação pedagógica no conteúdo traba-
lhado. Ele tenta priorizar a aprendizagem do aluno, mas muitas vezes tem sua 
liberdade limitada quanto à escolha do que ensinar. Na experiência adquirida, 
sempre foi obrigatório cumprir a listagem de conteúdos descritos no currículo. 

D’Ambrosio (1989) afirma que o ensino da Matemática é basicamente 
uma repetição e aplicação de um modelo de solução apresentado pelo professor, 
sendo o aprendizado realizado através de procedimentos de transmissão de co-
nhecimentos. Porém a mesma autora reforça existirem crenças sobre o ensino 
da Matemática que reforçam tais práticas. Uma delas é o professor acreditar 
que seu aluno aprende melhor quanto maior for o número de exercícios, além 
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de mostrar a Matemática como um corpo de conhecimentos acabado e polido. 
Uma realidade com real necessidade de mudanças.

O discente precisa pensar a Matemática, perceber sua real importância, 
amadurecer quanto a isso, mas essa realidade faz parte da cultura, do descaso das 
políticas públicas, da família, do contexto social e sócio histórico vivenciado por 
esses educandos. Muitas vezes para eles faltam perspectivas de um futuro melhor. 

A Matemática aprendida na escola está presente em tudo, no comércio, 
na escola, na vida cotidiana, logo pode-se afirmar que na escola o aluno assiste 
aula, compreende e aplica os conceitos em seu cotidiano. Assim, a aprendiza-
gem Matemática acontece nos mais diversos espaços, desmistificando a ideia 
de que só se aprende Matemática na escola. A prática pedagógica do ensino 
de Matemática deve abarcar situações de investigação, exploração e descobri-
mento, colocando o aluno como o centro do processo educacional, o que não 
acontece segundo D’Ambrosio (1989).

Há pesquisas que sugerem ensinar Matemática utilizando metodologias 
como pesquisas, resolução de problemas, modelagem, etnomatemática, jogos 
matemáticos e o uso de computadores. De acordo com D’Ambrosio (1989); 
D’Ambrosio e D’Ambrosio (2006); Müller e Nunes (2015) essas metodologias 
poderão ser bem mais atraentes, produtivas e interessantes para os alunos de-
mandando tempo do professor que ele não tem. 

Ao contrário do que se pensa, existem estudantes que gostam da disciplina 
e reconhecem a necessidade de sua utilização, incluindo seu aprendizado, tendo 
consciência das próprias dificuldades e limitações. Muitos admitem não conseguir 
aprender tendo como justificativa o não assimilar os conteúdos vistos no início da 
aprendizagem matemática. Muitos não compreendem que a Matemática é utili-
zada nos mais diversos espaços. Muitos alunos afirmam aprender melhor quando 
utilizadas metodologias diferentes das usadas no dia a dia. Nossa prática nos força 
vivenciar situações das mais diversas incluindo as citadas acima.

Em relação à metodologia, as observações já mencionadas condizem com 
os argumentos de D’Ambrosio (1989) ao afirmar que a metodologia ainda utili-
zada pelos professores nas aulas de Matemática se resume a “uma repetição na 
aplicação de um modelo de solução apresentado pelo professor” (p. 1).

Há muito que investigar na dinâmica do confronto entre os saberes do-
centes e as práticas pedagógicas especialmente quando se trata da disciplina de 
Matemática. Algumas pesquisas, como por exemplo, Brighenti, Biavatti e Souza 
(2015) apontam que as metodologias utilizadas pelos professores não são aque-
las consideradas mais eficazes pelos alunos. No entanto, outras pesquisas como 
Sopelsa, Gazzóla e Detoni (2009) descrevem os problemas enfrentados pelos 
professores, argumentando de forma implícita o porquê da não utilização de 
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metodologias diferenciadas.
Dos problemas listados por esses autores como a falta de tempo para de-

senvolver o trabalho coletivo, excesso e múltiplas atividades a serem desenvolvi-
das, carga horária exagerada e os saberes que emergem de questões emocionais 
e humanas no processo de ensinar e aprender dentre outros, foram observados e 
citados nas investigações da presente pesquisa.

Esses autores finalizam apontando a necessidade de uma revisão urgente 
dos cursos de formação de professores, além disso, sobre a formação continua-
da muitas outras pesquisas também apontam que ela pouco ocorre e quando 
acontece enfatizam-se questões burocráticas. Esta pesquisa reforça e reafirma 
a existência de muitos problemas enfrentados em sala de aula bem como as 
dificuldades enfrentadas na formação inicial e continuada do “professorado”.

Foi possível observar claramente a necessidade de mais pesquisas que re-
lacionem a formação inicial e continuada dos professores de Matemática e sua 
relação direta com o aprendizado do aluno bem como a análise mais detalhada 
de como e se os alunos aplicam os conhecimentos matemáticos adquiridos na 
escola em seu cotidiano.

Quanto aos problemas existentes na relação ensino aprendizagem da dis-
ciplina de Matemática foi explicitada aqui a necessidade urgente da utilização 
de metodologias diferentes que enfatizem o aluno como o centro do processo 
educacional, enxergando-o como um ser ativo no processo de construção de 
seu conhecimento (D’AMBROSIO, 1989). A forma de compreender a apren-
dizagem matemática dos alunos confere a esse mesmo autor ao relatar que o 
aluno credita seu papel passivo nesse processo gerando desinteresse e falta de 
criatividade inutilizando até mesmo pensar novos caminhos para se chegar a 
uma mesma solução de um problema. 

Considerações finais

Muitos são os problemas existentes no ‘chão da escola’, especialmente 
se tratando de metodologias e a aprendizagem matemática. Quando se trata 
da formação inicial e continuada do “professorado” a situação se torna ainda 
mais crítica. O aprendizado de Matemática acontece em todos os espaços, no 
entanto, muitas vezes, ele se inicia na escola, na educação formal. E é lá que as 
metodologias devem ser revistas já que as utilizadas até hoje não atendem às 
expectativas do alunado e nem desenvolve a criatividade.

Variadas metodologias como a pesquisa (MÜLLER; NUNES, 2015) a 
resolução de problemas, modelagem, a etnomatemática, o uso de computado-
res, jogos e a própria história da Matemática dentre tantas outras, são sugeridas 
(D’AMBROSIO; D’AMBROSIO, 2006). Logo a pergunta é: Por que não usar? 
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Uma das justificativas da não utilização está na formação inicial dos professores, 
pois ninguém promove a aprendizagem daquilo que não domina, e na forma-
ção continuada que na verdade não se caracteriza como continuada, “pouco for-
mam, pouco valorizam e até por vezes desvalorizam os docentes” (GATTI, 2008; 
ALVARADO-PRADA; CAMPOS FREITAS; FREITAS, 2010; MELLO, 2000).

A competência como requisito incondicional para ser ‘competitivo social 
e economicamente’ recai sobre a prática docente que agrega valores, dinamismo 
e complexidade. Esse professorado que carece e solicita da formação continuada 
assuntos e questões referentes à didática de sala de aula, a conteúdos e metodo-
logias para resolver situações do seu cotidiano, exatamente o preenchimento das 
lacunas formativas das quais foram privados.

A solução para uma formação de qualidade poderá ser a criação de uma 
estrutura flexível da formação, um modelo institucional que construa, ao lon-
go do curso, o ‘perfil profissional docente que o país necessita’ para concreti-
zar a ‘reforma da educação básica, consubstanciada em suas diretrizes curri-
culares nacionais, nos parâmetros curriculares recomendados pelo MEC e nas 
ações de empreendimentos iniciadas por estados e municípios’ (MELLO, 2000; 
IMBERNÓN, 2009).

Outras justificativas da não utilização de metodologias recaem sobre o ex-
cesso de atividades burocráticas desempenhadas pelos professores, ou seja, falta 
tempo; pelas dificuldades da transposição didática separadas dos conteúdos es-
pecíficos, pela fragmentação curricular, pela prática pedagógica homogênea e 
tantas outras. A problemática enfrentada provoca desânimo. 

No entanto, faz-se necessário o enfrentamento destes, pois o processo edu-
cativo é complexo, contínuo, plural, heterogêneo e provêm de diversas fontes. O 
que impulsiona o dever do profissional professor em rever as estratégias e repen-
sar sua prática diariamente, uma reelaboração constante dos saberes utilizados. 
Assim, vale ressaltar que quantidade não é qualidade e que o aluno deve sim ser o 
centro do processo educacional, ativo na construção de seu próprio conhecimento.

Dessa forma, pensar uma educação de qualidade requer mudança das 
políticas públicas, requer maior autonomia do profissional professor e um redi-
recionamentos dos cursos de formação inicial e continuada. Propõe-se também 
uma mudança de postura dos professores formadores e do projeto pedagógico 
das instituições, e, nesse sentido, faz-se necessário uma diversidade curricular 
que atenda a complexidade cultural, social e econômica desse país.

O que seria correto: Ensinar Matemática ou pensar Matemática? É impor-
tante verificar que o pensamento torna os educadores mais reflexivos, pesquisadores 
e atentos às situações inovadoras que podem ser praticadas em sala de aula. Desse 
modo, a competência docente garante o gerenciamento do ensino e da aprendizagem 
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no que concerne ao discernimento de quais conteúdos ministrar, bem como, sua se-
quência estará mais aguçada, legitimada e com maior credibilidade.
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