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APRESENTAÇÃO  

 

No contexto educacional contemporâneo, o papel do 

professor se destaca em múltiplas funções por meios de 

responsabilidades sociais, em áreas diversas, obtendo um 

alto teor de responsabilidade com o outro na busca da 

empatia humanitária. 

O trabalho ora apresentado parte da concepção de 

escola como espaço de produção do conhecimento e 

formação do cidadão, no entanto, surge a necessidade de 

cunho pedagógico de aplicar e expandir, dentre as diversas 

temáticas no campo educativo, tornando evidente a 

preocupação de um grupo de pesquisadores em publicar suas 

experiências e perspectivas na coleção “Conexão 

Educacional”, no objetivo de tornar público como referencial 

às pesquisas educativas direcionada a toda comunidade 

científica através da coletânea e aprofundar certos 

questionamentos a respeito das práticas e relações 

desenvolvidas no chão da escola e disseminar a concepção 

de escola como lócus privilegiado de formação e 

humanização dos sujeitos sociais. A metodologia utilizada 

para a produção dos capítulos foi uma revisão bibliográfica 

por meio de livros, revistas e obras publicadas e indexadas 

em banco de dados scielo, mas que para cumprir a sua missão 

precisa que o seu rol de professores seja composto por 

pessoas com formação específica e que se percebam como 

seres em constante processo de aprendizagem. Nesse 

interim, entende-se que a educação tem o dever de criar 

condições para que os cursos de formação deem conta de 
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formar professores conscientes do seu dever, flexíveis e 

autos reflexivos. 

A presente obra aborda a escola como uma instituição 

que precisa pensar-se a si própria e os professores como 

principais responsáveis pela execução do processo 

formativo. Independente das metodologias e dos contextos 

em que o projeto educativo seja desenvolvido, sua intenção 

é sempre a mesma. Assim a escola é concebida como lugar 

de interações e lócus de produção do conhecimento, logo se 

compreende que a instituição escolar não é composta apenas 

pela gestão e os seus professores, mas por todo o seu quadro 

de profissionais e principalmente pelos alunos que são o foco 

de todo o processo de ensino e aprendizagens. 

Nessa abordagem os textos discutem a relevância da 

prática pedagógica para a formação das consciências e sua 

importância como ferramenta específica para a viabilização 

da formação do cidadão pleno. Outrossim, discute-se a não 

neutralidade do processo educativo e as relações 

desenvolvidas entre o processo de ensino e aprendizagem e 

a sociedade a fim de produzir e disseminar o conhecimento 

que possibilita a compreensão do papel da escola e a sua 

influência na vida dos sujeitos sociais. 

A educação não se faz apenas nos espaços escolares, 

mas a educação  institucionalizada está na e para a sociedade 

e é imprescindível para a produção do conhecimento que 

objetiva o melhoramento da qualidade de vida,  o 

aprimoramento das relações sociais e a efetivação da 

democracia, a partir desse viés, a educação é pensada e 

discutida em uma ampla discussão e reflexão sobre a prática 
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docente e a formação de professores por ser a escola o lugar 

onde o conhecimento é sistematizado e produzido. 

Os capítulos se constituem em uma importante 

ferramenta para a reflexão acerca do papel da escola e a sua 

relação com a produção do conhecimento e as demandas 

sociais; as questões que têm norteado os cursos de formação 

de professores; a influência da educação na construção e 

organização da sociedade; um pensar sobre a prática 

politico-pedagógica desenvolvida nas escolas atualmente e 

uma análise de que escola se faz necessária para a sociedade 

contemporânea. 

Convém ressaltar que as transformações sociais pelas 

quais tem passado a sociedade brasileira e a globalização das 

informações são fatores que têm interferido no processo 

educativo e têm gerado implicações significativas tanto no 

processo de ensino e aprendizagem, quanto nas relações 

interpessoais desenvolvidas no interior da escola e fora dela.  

 

A organizadora 

Junho de 2019. 
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CAPÍTULO 1 
 

OS ASPECTOS SOCIOLÓGICOS E AFETIVOS NO 
PROCESSO EDUCACIONAL 

Nelida Mota de Lima1 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O processo educacional é extremamente importante 

na vida do sujeito, pois, é através dele que o indivíduo 

constitui-se cidadão através do conhecimento construído, e 

com isso, desenvolve suas habilidades cognitivas e motoras, 

num processo contínuo e sequente, de acordo com sua 

trajetória escolar. Porém, este processo é constituído por 

diversos fatores, e por outro lado, em diversas dimensões o 

que exige do professor o domínio dos conhecimentos, o 

desenvolvimentos de habilidades e a tomada de atitudes, para 

que o processo ensino aprendizagem se idealize de forma 

correta e eficiente, proporcionando aos alunos a aquisição 

dos conhecimentos relativos ao seu grau de escolaridade e 

essenciais a sua formação.  

 
1 Mestranda em Ciências da Educação pela Absoulute Christian 

University. Especialista em Ensino da Matemática pela FACOTTUR- 

Faculdade de Comunicação, Tecnologia e Turismo de Olinda. 

Licenciada em Ciências Exatas (Matemática) pela FAMASUL – 

Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul. Atualmente trabalha 

com gestão escolar na rede municipal de ensino. E-mail.: 

nelimotta@hotmail.com  

 

mailto:nelimotta@hotmail.com
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Entretanto, é muito importante que durante a 

promoção do processo ensino aprendizagem se possam 

trabalhar os aspectos afetivos e sociais, na perspectiva de 

proporcionar a criação de relações saudáveis em sala de aula, 

que propiciem o melhor desempenho escolar do sujeito, a fim 

de constituir um processo educacional mais eficiente e 

satisfatório. Pois, sabe-se que o principal objetivo da 

educação é formar cidadão sociáveis e críticos, através da 

construção de conhecimentos e estabelecimentos de práticas 

de socialização em sala de aula. Porém, a influência afetiva 

se concretiza-se por meio das mediações que se dão entre 

relações interpessoais e aproximações em sala de aula, 

permitindo a construção de laços de amizade e confiança, 

que viabilizam a obtenção de melhores resultados. 

Contudo, a educação precisa atender as demandas 

dos educandos para que se possa ter sucesso nas atividades 

desenvolvidas, e com isso, constituir-se um processo 

educacional que preconize o pleno desenvolvimento do 

sujeito, enfatizando a importância dos valores morais e da 

socialização para que se obtenha uma sociedade melhor 

transformando-se a realidade crítica em que se vive. Educar 

é permitir a construção de conhecimento sem perder a 

essência que está em cada pessoa, e que se consolida na 

relação entre os sujeitos. 

 

1. OS ASPECTOS SÓCIO AFETIVOS E SUA RELEVÂNCIA NA 
APRENDIZAGEM DO SUJEITO 

 
A construção da aprendizagem é processo que se 

desencadeia em diversos âmbitos e de diversas formas, 
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entretanto, há aspectos que são inerentes a este processo por 

facilitá-lo e, ao mesmo tempo, estimulá-lo, dos quais pode-

se citar a prática de afetividade e o estabelecimento das 

relações interpessoais, como fator facilitador da troca de 

opiniões e permissor da discussão de ideias, provocando a 

compreensão daquilo que surge em questão e as diferentes 

formas de percebê-lo. Segundo Piaget (1967, apud LA 

TAILLE, 1992, p. 11), a inteligência humana somente se 

desenvolve no indivíduo em função de interações sociais que 

são, em geral, demasiadamente negligenciadas.  

Portanto, é preciso superar a ideia de que o aluno para 

aprender deve está o tempo todo quieto e calado em sala de 

aula, pois, a criança sente a necessidade de interagir e através 

da interação ela constrói conhecimentos, pois, ao relacionar-

se com seu colega ela se permite expor suas ideias e 

conhecimentos prévios, questionam, enfim, enriquece o 

conhecimento pro meio dessas relações. Que se tornam ainda 

mais fortes quando são afetivas. Enfim, considerando que 

“esses dois aspectos são ao mesmo tempo, irredutíveis, 

indissociáveis e complementares, não é, portanto, muito para 

admirar que se encontre um notável paralelismo entre suas 

respectivas evoluções” (PIAGET; INHELDER, 1990, p. 24). 

O processo educacional precisa atender as 

necessidades dos educandos e permitir que a aprendizagem 

acontece de forma mais intensa e satisfatória contemplando 

os aspectos afetivos, pois, compreende-se que, como afirma 

La Taille (1992, p.65-66): 

 

A afetividade seria a energia, o que move a 

ação, enquanto a razão seria o que 

possibilitaria ao sujeito identificar desejos, 
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sentimentos variados, e obter êxito nas 

ações. Neste caso, não há conflito entre as 

duas partes. Porém, pensar a razão contra a 

afetividade é problemático porque então 

dever-se-ia, de alguma forma, dotar a razão 

de algum poder semelhante ao da 

afetividade, ou seja, reconhecer nela a 

característica de móvel, de energia. 

 

Pois, assim facilitará o diálogo e a construção de 

conhecimentos sem que se inferiorize os conhecimentos 

prévios dos educandos, nem tão pouco, se torne pragmático 

o sistema de ensino. Pois um dos grande problemas 

enfrentados pela escola na atualidade e que tem 

comprometido o desenvolvimento da aprendizagem do 

sujeito é a concepção de escola como um ambiente 

desagradável e estressante, que só impõe tarefas que 

subscrevem castigo e exaustão. 

É necessário humanizar o ensino e educar a emoção 

do indivíduo, dinamizar o ambiente escolar e torna-lo 

convidativo e atraente ao aluno, para que através disso se 

possa trabalhar melhor sua sociabilidade. Porém, no que se 

refere as emoções Ratner (1995, p.68-73), afirma que: 

 
Compreendidas como constructos 

inventados para servir aos propósitos 

humanos e que dependem da cognição, da 

interpretação e da percepção, as variações 

da emocionalidade parecerão bastante 

plausíveis.(...).A qualidade socialmente 

mediada das emoções reflete o fato de que 

as emoções servem a propósitos 

comunicativos, morais e culturais 

complexos. O significado complexo de cada 

emoção é resultado do papel que as emoções 

desempenham em toda a gama de valores 
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culturais, relações sociais e circunstâncias 

econômicas dos povos. 
 

Assim, percebe-se que a escola deve preconizar o 

desenvolvimento do processo ensino aprendizagem 

explorando os aspectos sócio afetivos, na perspectiva de 

contribuir de forma positiva com o pleno desenvolvimento 

de educando e a construção de sua aprendizagem, visto que, 

esses aspectos estão intrinsecamente ligados a construção de 

conhecimentos e são essenciais a prática pedagógica. 

 
2. A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA DEMOCRATIZAÇÃO 

DO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 
 

O processo ensino aprendizagem é fundamental no 

desenvolvimento educacional, é este, porém, que concretiza 

a ação educativa, possibilitando a troca recíproca de 

conhecimentos entre professor/aluno e aluno/aluno, e para 

que ele aconteça de forma mais satisfatória e eficiente o 

estabelecimento de relações afetivas possibilitando a 

aproximação e a condição de igualdade de aprendizagem 

entre os sujeitos é essencial. Visto que, a harmonia entre os 

sujeitos envolvidos nesse processo proporciona o 

desenvolvimento mútuo. 

Assim, Codo (1999, p.50) explica que: 

 
Se essa relação afetiva com os alunos não se 

estabelece, se os movimentos são bruscos e 

os passos fora do ritmo, é ilusório querer 

acreditar que o sucesso do educar será 

completo. Se os alunos não se envolvem, 

poderá até ocorrer algum tipo de fixação de 

conteúdos, mas certamente não ocorrerá 
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nenhum tipo de aprendizagem significativa; 

nada que contribua para a formação destes 

no sentido de preparação para a vida futura, 

deixando o processo ensino-aprendizagem 

com sérias lacunas. 

 

Entretanto, para que o desenvolvimento desse 

processo não seja comprometido e o poder libertador da 

educação possa alcançar a todos os educandos, trabalhar a 

afetividade é muito importante, até porque, muitos 

educandos não estabelecem esse tipo de relação em casa 

devido a correria da luta pela subsistência de seus pais, 

tentando compensar na escola a necessidade de afeto que não 

é suprida em casa. 

Porém o professor deve conscientizar-se que a sua 

aproximação e a ação pedagógica desenvolvida o permite 

também aprender com seus alunos enquanto ensina a eles. 

De acordo com Esclarin (2004, p.192), “[...] só ensinará 

realmente a aprender aquele que aprende de seu ensinar, isto 

é, aquele que submete à reflexão e crítica permanentes seu 

exercício de ensino para transformá-lo também em exercício 

de aprendizagem”.   

O professor precisa cooperar com a democratização 

do ensino, pois, ele é um agente de formação e 

transformação, e por isso, deve refletir sobre os resultados e 

as possibilidades de melhorá-los cada vez mais, estimulando 

os educandos a desenvolverem sua aprendizagem, de modo 

que, possa de forma igualitária contribuir para a construção 

de conhecimentos dos educandos, pois assim, construir-se-á 

uma educação para todos, contribuindo para que se possam 

superar os problemas sociais, políticos, econômicos e 

culturais que enfrentamos. Como nos afirma Sampaio 
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(2007), os problemas humanos não se resolvem no nível da 

racionalidade, mas no nível afetivo. Acredito ainda, que a 

partir do momento que os educadores passarem a conhecer, 

ao menos um pouco mais, acerca do desenvolvimento do ser 

humano e da influência de uma ação baseada em afetividade, 

sem prejuízo da apropriação do conhecimento, muitos serão 

partidários de uma educação humanizada e humanizadora. A 

afetividade é a base da vida. Sem ela o ser humano terá sua 

ação como ser social comprometida, sem força, sem 

expressão, sem sentido. 

A competitividade e outros fatores que assolam a 

sociedade hodierna estão sucumbindo os valores humanos e 

afetivos, com isso, a escola por meio do educador precisa 

assumir o compromisso de trabalhar e vivenciar esses 

valores em sala de aula, sabendo que a afetividade torna-se 

nesse contexto, o alicerce para o desenvolvimento do resgate 

dos valores. 

VYGOTSKY (apud Oliveira, 2003, p.76), destaca que: 

 
O pensamento tem sua origem na esfera da 

motivação, a qual inclui inclinações, 

necessidades, interesses, impulsos, afeto, e 

emoção. Nesta esfera estaria a razão última 

do pensamento e, assim, uma compreensão 

completa do pensamento humano só é 

possível quando se compreende sua base 

afetivo volitiva. 
 

No entanto, ainda percebe-se que muitos educadores 

não atentam a esse respeito, ou por outro lado, não 

compreendem a importância desses fatores para o 

desenvolvimento educacional do estudante, inviabilizando o 



 - 19 -   

aumento da esperança de construir uma sociedade mais justa 

pela maioria dos alunos, o que acaba por desconfigurar o 

processo de democratização educacional, devido o 

rompimento de expectativas obtido com o desenvolvimento 

de um processo ensino aprendizagem que não é humanizado. 

 
Para aprender, necessitam-se dois 

personagens (ensinante e aprendentes) e um 

vínculo que se estabelece entre ambos. (...) 

Não aprendemos de qualquer um, 

aprendemos daquele a quem outorgamos 

confiança e direito de ensinar 

(FERNÁNDEZ, 1991, p. 47 e 52).   
 

Essa necessidade de interação para que haja o 

processo de ensino aprendizagem é algo inerente quando se 

pretende produzir e adquirir conhecimento ou vice-versa, daí 

então já se estabelece uma relação entre as partes, devendo 

esta ser fundamentada em princípios afetivos para que se 

possa aproximar professor/aluno e aluno/aluno na 

perspectiva de facilitar o processo de aprendizagem. 

 

3. O PAPEL DO PROFESSOR NO PROCESSO DE 
CONSTRUÃO DE CONHECIMENTOS FRENTE AOS 
ASPECTOS SOCIOLÓGICOS E AFETIVOS 

 

O professor é um dos principais atores do processo 

ensino aprendizagem, pois, ele é o mediador entre o aluno e 

o conhecimento, por permitir maior envolvimento entre 

aquele que se pretende ensinar e aquilo que se ensina, 

portanto, para concretizar esse processo o educador precisa 

estar atento as demandas dos alunos e aos aspectos 

sociológicos e afetivos que cercam esse processo, bem como, 
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ter sempre em vista a necessidade de dispor de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, para que haja sucesso 

no trabalho desenvolvido. 

O professor precisa está atento às necessidades de 

seus alunos, as suas habilidades e dificuldades, pois, se o 

educador não conhecer os educandos enfrentar muito mais 

dificuldades para promover uma aprendizagem de qualidade. 

No entanto, a promoção de boas relações com os alunos e o 

incentivo de boas relações entre eles próprios, pode facilitar 

o processo de conhecimento e, consequentemente 

compreensão das habilidades e dificuldades que possuem, 

permitindo assim, a tomada de medidas pertinentes à 

superação das dificuldades por meio da aproximação e 

interação em sala de aula. 

Segundo Arón e Milicic (1994, p.28): 

 
[...] ingressar na escola implica abrir-se a 

influência de relações interpessoais com 

outros adultos significativos [...] e com os 

colegas [...] a criança amplia enormemente 

o seu mundo social e com isso as suas 

possibilidades de dar prosseguimento a 

aprendizagem das habilidades sociais.  
 

Por isso, que não se pode apenas preocupar-se com o 

conteúdo programático, mas também, com os aspectos 

externos, pois estes também são extremamente importantes 

para o processo de formação do sujeito e sua formação 

pessoal.  Corroborando Del Prette e Del Prette (2001, p.54), 

abordam que: 
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A escola é um espaço privilegiado, onde se 

dá um conjunto de interações sociais que se 

pretendem educativas. Logo, a qualidade 

das interações presentes na educação escolar 

constitui um componente importante na 

consecução de seus objetivos e no 

aperfeiçoamento do processo educacional. 

 

E para que essa ação de promoção do conhecimento 

aconteça, o educador é essencialmente fundamental, pois, 

com isso a criança tem a liberdade de expressar seus anseios 

e seus conhecimentos prévios, através do diálogo e das 

interações que estabelece com as outras crianças e com o 

educador, através da socialização e da afetividade. 

 

4. A IMPORTÂNCIA DO AFETO SOB A PERSPECTIVA 
WALONIANA 

 

Na concepção walloniana, tanto a emoção quanto a 

inteligência são importantes no processo de 

desenvolvimento da criança, de forma que o professor deve 

aprender a lidar com o estado emotivo da criança, para 

melhor poder estimular o seu crescimento individual. 

Trazendo para o contexto da escola, Wallon faz referência a 

escola e, principalmente ao professor, como necessitados de 

compreender o aluno em seu universo sociocultural. Nesse 

sentido, o conhecimento do universo do aluno permite que o 

trabalho docente desenvolvido pelo professor possa ser cada 

vez mais eficiente e eficaz.  

As abordagens teóricas de Dantas (1992) acerca das 

contribuições de Wallon para o desenvolvimento 
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educacional e do melhor funcionamento da escola é 

essencialmente indispensável, para que se possa desenvolver 

um sistema educacional que viabilize a institucionalização 

de um processo de ensino mediatizado por ações 

pedagógicas que proporcionem a humanização do ensino, a 

partir de ações que viabilize a melhoria da qualidade do 

processo ensino aprendizagem. 

Assim como Wallon, existem outros autores que 

também trabalham a questão da importância dos aspectos 

afetivos, dentre eles é importante fazer veemência a Piaget 

(1976, p.16) ao predispor que o afeto é um aspecto 

fundamental para que haja um bom funcionamento da 

inteligência, pois: 

 
(...) vida afetiva e vida cognitiva são 

inseparáveis, embora distintas. E são 

inseparáveis porque todo intercâmbio com o 

meio pressupõe ao mesmo tempo 

estruturação e valorização. Assim é que não 

se poderia raciocinar, inclusive em 

matemática, sem vivenciar certos 

sentimentos, e que, por outro lado, não 

existem afeições sem um mínimo de 

compreensão. 
 

Nesse contexto, é importante compreender que a 

citação acima, se constitui como uma forma de 

esclarecimento sobre a ligação entre os processos mentais e 

a afetividade, levando em consideração que além de seres 

capazes de desenvolver inúmeras competências, há também 

no sujeito aluno, um indivíduo que necessita de atenção, que 

precisa ser abraçado e acolhido, ou seja, que necessita sentir-

se pessoa e perceber sua importância no meio em eu está 
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inserido, tendo em vista, o quanto isso contribuirá com o seu 

desempenho escolar e a melhoria dos resultados de 

aprendizagem apresentado por ele. 

Daí, considerando a proposta walloniana pode-se 

perceber que ele coloca o desenvolvimento intelectual numa 

perspectiva conjunto as relações humanizadas, ao respeito da 

pessoa que se quer formar como sujeito interventivo no meio 

em que vive, não podendo assim, reconhecê-lo simplesmente 

como um aprendiz. Pois, segundo Wallon (1975), a questão 

da afetividade para por um processo progressivo, de 

evolução desde o seu nascimento até tornar-se adulto, pois, 

é importante que se perceba as questões que se vinculam com 

as relações interpessoais que se constroem em sala de aula e 

ao processo de ensino aprendizagem. 

Como elenca Mahoney e Almeida (2006, p.62): 

 
O processo ensino-aprendizagem exige 

respostas corporais, contactos epidérmicos, 

daí a importância de se ligar ao outro, que o 

seguro, carrega, embala. Através dessa 

fusão [...], vai se familiarizando e 

apreendendo esse mundo, portanto, 

iniciando um processo de diferenciação. 
 

A ação docente e a afetividade estão intrinsecamente 

ligadas, nelas se constituem diversos elementos, permitindo-

se aceitar que a criança vai se instituindo sua personalidade 

por meio das relações afetivas que são estabelecidas através 

da interação com os outros. Segundo Galvão (1995, p. 59), 

“Ao dirigir o foco de sua análise para a criança, Wallon 

revela que é na ação sobre o meio humano, e não sobre o 
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meio físico, que deve ser buscado o significado das 

emoções”. 

De acordo com Mahoney e Almeida (2006, p. 61), a 

afetividade está associada “à capacidade, à disposição do ser 

humano de ser afetado pelo mundo externo/interno, por 

sensações ligadas a tonalidades agradáveis ou 

desagradáveis”, que são sentidas no contato direto com o 

outro, numa ação constante de completude do Eu. 

A abordagem walloniana consiste sempre em 

considerar a pessoa como um todo. Elementos como 

afetividade, movimento, emoções e espaço físico encontram-

se paralelamente sob o mesmo plano. As atividades 

pedagógicas e os objetos utilizados precisam ser utilizados 

de diferentes formas, permitindo que o próprio aluno perceba 

a importância do significado do mundo para as pessoas, e as 

diversas formas pelas quais ele pode ser pensado, que 

apresentarmos como exemplo uma sala de leitura, sugere-se 

que a criança poderá envolver-se com o texto de diferentes 

formas: deitada, de pé, sentada, ou até mesmo, embalando 

sob práticas coreográficas com aquilo que o texto oferece no 

enredo na história lida por ela ou contada a ela, o que 

permitirá que ela envolva-se de diferentes formas com o 

mundo e os outros sujeitos. 

Nesse contexto, pode perceber a afetividade num 

plano paralelo as ações que o sujeito realiza enquanto lê, e 

ao mesmo tempo, na interações diretas ou indiretas com os 

outros pela troca de olhares, abraços e ideias, onde ele 

reconhece o outro como elemento fundante na construção de 

si, bem como, ele para o outro. Sendo estabelecidos diversos 

vínculos entre ambos a partir da socialização, até porque 
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“não existem estados afetivos sem que estes sejam 

envolvidos por aspectos cognitivos, e por outro lado, não há 

manifestações cognitivas sem que haja uma carga afetiva” 

(PULASKI, 1980). 

A afetividade e as relações interpessoais surgem 

adjacentes ao processo de desenvolvimento humano, a 

aprendizagem e a emancipação do indivíduo, pois num plano 

progressivo de crescimento, todo indivíduo completa-se no 

outro, por meio das relações que estabelecem entre si, porém, 

não se trata de dependência, mas sim de uma necessidade 

emanada em todo ser humano, uma vez que foi percebido a 

essencialidade da interação social para a ampliação das 

habilidades cognitivas, motoras e de sociabilidade do sujeito, 

indispensáveis para que ele possa exercer dignamente a sua 

cidadania. 

Dessa forma, faz-se necessário corroborar com 

Argyle (1974, p.148) ao elencar sobre a interação social, 

expressando que: 

 
A interação social decorre dentro de um 

dispositivo cultural. Por cultura de um grupo 

de pessoas significam-se seu modo global de 

vida, sua língua, seus modos de perceber, 

classificar e pensar a respeito do mundo, 

formas de comunicação não-verbal e 

interação social, normas e convenções sobre 

comportamento, valores morais e ideais. [...] 

Todos esses aspectos da cultura afetam o 

comportamento social, direta ou 

indiretamente. 
 

Porém, encontra-se nos vínculos afetivos que 

desencadeiam no contexto da sala de aula, e demais âmbitos 
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onde o indivíduo exerce sua ação social, o despertar de novas 

condutas, novos anseios, perspectivas e sonhos. Pois a 

comunicação, a troca de experiências ideias e emoções, no 

pleno contínuo e progressivo em âmbito social, é algo de 

extrema importância para que cada um compreenda a 

importância e o significado de suas ações no mundo, bem 

como, a influência delas na transformação da realidade, 

colocando a pessoa como centro, ou seja, dando o devido 

valor a condição humana do outro. 

Não se pode pensar a escola, distante da 

humanização, não há entre nós nada mais importante do que 

nós mesmos, que além de seres, alcançamos pela distinta 

natureza racional que possuímos a condição de pessoa 

humana, que infelizmente tenta-se sufoca-la pela 

desumanização. Afetividade não é simplesmente abraçar o 

outro, mas sim, rompendo as barreiras das desigualdades e 

considerando o universo das diferentes que nos condicionam 

igualmente como pessoa humana, valorizar o outro 

independentemente da situação em que se encontre, pois não 

é no que possuímos, sabemos ou construímos que resume-se 

o nosso valor, mas principalmente, naquilo que somos antes 

de dispor de tudo isso. 

Para que o processo de construção de conhecimentos 

ganhe sentido e a aprendizagem receba daqueles que aos 

poucos vão desenvolvendo-a o devido respaldo, é importante 

que previamente ele sinta-se respaldo e se perceba como 

importante. Por isso, percebe-se nas linguagens da 

afetividade inúmeros pressupostos que viabilizam a 

expressão do aluno, e, consequentemente, as manifestações 

de seus sonhos, expectativas e necessidades. Por isso, é 
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importante que o trabalho docente possa compreender-se 

num campo existencial que vá aos poucos sendo construído 

de forma positiva, levando o aluno a aprender além do 

conteúdo programático que lhe foi transmitido. Trabalhando 

também, sua emoção, os seus valores e pensamento.  

No que tange as emoções, estas intervém nas 

transformações fisiológicas de uma criança ou, nas palavras 

de Wallon (1968), no seu sistema neurovegetativo, revelam 

traços importantes de caráter e personalidade.  

Para o referido autor a emoção está intrinsecamente 

ligada ao desenvolvimento do ser humano, no que concerne 

também ao seu autoconhecimento. Ele mostra toda dialética 

do seu pensamento quando diz que a presença de conflito, 

crises e contradições na trajetória humana são os pontos 

fecundos para o trabalho e a compreensão da pessoa humana. 

Daí o seu interesse pelos pares: emoção/razão; 

autoestima/reflexo; movimento cortical/movimento sub-

cortical; inteligência natural/inteligência artificial; 

biológico/social; sujeito/objeto, entre outros (WALLON, 

1968).  

Sob análise a teoria walloniana sobre o 

desenvolvimento da criança Galvão (1995) afirma que há 

nesse contexto a existência de diversas e diferentes etapas, 

que são gradualmente integradas uma a outra, 

caracterizando-se pela apresentação de interesses e 

necessidades específicas a cada uma delas, que 

ordinariamente se compatibilizam fundamentando cada 

etapa que vai sendo cumprida nesse processo. 

A afetividade envolve todo o complexo que constitui 

o ser humano, ela associa-se ao ser intimamente de cada 
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pessoa, pois “o conjunto afetivo está mais evidenciado nos 

estágios impulsivo-emocional, personalismo, puberdade e 

adolescência” (MAHONEY; ALMEIDA, 2006, p. 60). 

Ampliando os conceitos óticos sobre a afetividade, 

Galvão (1995, p.39), enfatiza que, “conforme as 

disponibilidades da idade, a criança interage mais fortemente 

com um ou outro aspecto de seu contexto, retirando dele os 

recursos para o seu desenvolvimento”. De acordo com as 

abordagens defendidas pela autora, existem períodos e 

momentos em que a criança volta-se para a compreensão do 

mundo. 

É importante considerar que toda atividade humana é 

desenvolvida sob alguma motivação recebida, assim, é 

importante que se construa uma escola atraente, lugar onde 

os alunos possam instigassem cada vez mais ao aprendizado 

ofertado por ela, à medida que o professor vai aos poucos 

desenvolvendo o seu trabalho didático em sala de aula. 

Dantas (1992) também considera marcante na teoria 

de Wallon, o seu entendimento de que a inteligência e a 

afetividade se influenciam mutuamente, ao longo do 

desenvolvimento da criança. Wallon respalda em seus 

estudos à existência e à importância de crises e conflitos, no 

processo de desenvolvimento infantil, para a formação da 

personalidade. A prática pedagógica deve levar em conta 

essa dinâmica do processo de desenvolvimento, no sentido 

de entendê-la como um dos determinantes do crescimento 

psíquico. É da confluência dos conflitos gerados entre o 

indivíduo e a sociedade, diz Wallon (1968), que se situa a 

prática social. 
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Outro aspecto que vale ser respaldo no contexto da 

teoria walloniana é a ênfase direcionada ao papel social que 

a educação exerce na vida do indivíduo. Porém, o grande 

dilema para os professores, principalmente os da educação 

infantil é a lição de que não é na solidão do sujeito que os 

processos de desenvolvimento e de aprendizagem ocorrerão, 

mas no encontro dialético com o outro enquanto sócios 

inseparável do eu. 

Para Freire (1996, p.96): 

 
O bom professor é o que consegue, enquanto 

fala trazer o aluno até a intimidade do 

movimento do seu pensamento. Sua aula é 

assim um desafio e não uma cantiga de 

ninar. Seus alunos cansam, não dormem, 

cansam porque acompanham as idas e 

vindas de seu pensamento, surpreendem 

suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas. 
 

O estabelecimento de vínculos entre professor e 

aluno é algo fundamental, por meio das relações poder-se-á 

trabalhar valores, dificuldades e habilidades dos alunos, bem 

como, as suas emoções em diferentes situações. Aproximar-

se do aluno é o principal caminho que o professor deve seguir 

para fazer com que a aprendizagem aconteça. Pois como 

salienta Rossini (2001, p.16), a afetividade deve ser 

investigada e compreendida no processo ensino 

aprendizagem, 

 
Porque é a base da vida. Se o ser humano 

não está bem afetivamente, sua ação como 

ser social estará comprometida, sem 

expressão, sem força, sem vitalidade. Isto 

vale para qualquer área da atividade 
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humana, independentemente de idade, sexo, 

cultura. 
 

Nesse sentido, é bom que haja respaldo por parte do 

professor com relação ao estímulo e valorização da 

afetividade, numa dimensão mais significativa, tendo em 

vista a relação desses aspectos com o desenvolvimento de 

ações pedagógicas que viabilizem a manifestação 

espontânea da criança seguindo numa perspectiva cada vez 

mais fluente e significativa, no intuito de promover a 

aprendizagem dos conteúdos e garantir a formação de 

sujeitos críticos, que exerçam com dignidade sua cidadania 

na sociedade em que vivem, levando consigo a 

conscientização da necessidade de respeito e valorização do 

transcendente. 

Pois os ensinantes precisam superar a mera 

perspectiva de ensino de conteúdos, que restringe-se apenas 

em transmitir aquilo que foi previamente colocado no 

planejamento de cada período letivo, mas sim, atentar 

também para a formação da pessoa, dos valores e da 

cidadania. 

Como destaca Fernández (2001, p.30), ser ensinante 

consiste em: 

 

Abrir um espaço para aprender. Espaço 

objetivo-subjetivo em que se realizam dois 

trabalhos simultâneos: construção de 

conhecimentos e construção de si mesmo, 

como sujeito criativo e pensante. Os pais e 

os professores, como primeiros ensinantes, 

podem nutrir e produzir nas crianças esses 

espaços, nos quais o aprender é construtor 
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de autoria de pensamento, ou ainda 

perturbá-los e até destruí-los. 

 

Nessa perspectiva, deve haver no educador 

contemporâneo a iniciativa para fazer com que os alunos 

possam desenvolver múltiplas habilidades, de caráter 

educacional e pessoal. A educação do século XXI já não 

pode deter-se a proposta curricular, é necessário ir além das 

perspectivas conteudistas, e assim, melhorar 

significativamente a qualidade do processo educacional, a 

partir da humanização do ensino através de relações que 

favoreçam o desenvolvimento de sua aprendizagem e de suas 

habilidades sociáveis sob a dimensão afetiva. 

Gomes e Mello (2010, p. 684) referem-se ao afeto de 

forma bastante detalhada, afirmando que: 

  

Afeto diz respeito àquilo que afeta, ao que 

mobiliza, por isso reporta à sensibilidade, às 

sensações. Podemos, ainda, referir afeto 

como ser tomado por, atravessado, 

perpassado, quer dizer: afetado. Esse 

atravessar, perpassar é o que propriamente 

dá o caráter de afecção. 
 

O afeto precisa ser percebido como algo intrínseco ao 

sujeito aprendiz, pois o aprender e o ser são simultaneamente 

fundíveis um no outro, à medida que vão sendo apropriados 

durante a realização do processo de ensino e aprendizagem. 

Como enfatizam os autores as questões afetivas são 

intrínsecas, pois afetam em alguma circunstância o sujeito, 

motivando-o a envolver-se com os demais de maneira 

espontânea e positiva. 
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Quando há na escola um ambiente que aproxima os 

indivíduos, a partir das relações, e permite que estas sejam 

desenvolvidas sob pressupostos que permitam a criação de 

vínculos entre os sujeitos envolvidos no processo ensino 

aprendizagem, até porque, isso proporcionará uma 

convivência agradável, transparente e cheia de emoções, que 

viabilizam a livre participação do indivíduo no grupo social 

em que está inserido. 

Mello (2006, p.199) afirma que: 

 

[a relação] sendo positiva, possibilita uma 

vivência agradável entendida como um 

convite à ampliação da relação com o 

mundo de pessoas e objetos ao redor. Sendo 

negativa, inibe a iniciativa da criança. Em 

lugar de abrir-se para o mundo que se 

descortina frente a ela, a criança se fecha. 
 

Afinal, as relações do indivíduo no grupo são 

importantes, não só para a aprendizagem social, mas 

fundamentalmente, para a tomada de consciência de sua 

própria personalidade. A confrontação com os outros 

companheiros permite-lhe constatar que é um entre outros e 

que, ao mesmo tempo, é igual e diferente deles. Enfim, a vida 

afetiva, social e intelectual supõe, afetivamente, a vida 

social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A educação é a mola propulsora da sociedade e é por 

dela que o indivíduo constrói sua autonomia e desenvolve 

sua cidadania, entretanto, é imprescindível que durante o 

processo formativo do sujeito se explore, ou melhor, se 

trabalhe envolvendo e considerando a relevância dos 

aspectos afetivos e sociológicos, visto que, esses aspectos 

estão inseridos em todos os contextos, seja familiar, social 

ou educacional, por isso, enfatizar esses princípios permite-

nos evidenciar o quanto eles auxiliam o desempenho escolar 

do sujeito, bem como, a construção de sua aprendizagem. 

Educar é muito mais que transferir conhecimento, 

pois, consiste num conjunto que fatores que favorecem o 

desenvolvimento da pessoa, e a sua formação plena, por isso, 

é muito importante que exista relações afetuosas nesse 

processo, para que o processo formativo do sujeito torne-se 

mais atrativo e socializador, uma vez que, o processo de 

socialização e ensinamentos dos conhecimentos sociais 

também são inerentes a escolarização do indivíduo. 

Contudo, os aspectos sociológicos e afetivos no 

processo educacional, podem ser compreendidos desde o 

ingresso do aluno na escola e estabelecidos no decorrer do 

período letivo, até porque, sendo a educação consolidada sob 

o estabelecimento de relação entre sujeitos que ensinam e 

que aprendem é imprescindível trazer à tona a relevância 

desses aspectos nesse processo.  
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CAPÍTULO 2 
 

O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NA 
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Inaldevania de Melo Silva2 
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INTRODUÇÃO 
 

A escola é um ambiente onde interagem diversos 

sujeitos em prol do processo de ensino-aprendizagem. Esse 

processo não se resume à atuação de professor e aluno, 

embora esses sujeitos sejam os principais personagens do 

processo de aprendizagem. Existem ainda, vários 

profissionais que atuam na instituição escolar, e que 
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influenciam direta ou indiretamente o processo de ensino-

aprendizagem. 

O coordenador pedagógico é um profissional 

indispensável para o bom andamento das atividades 

escolares, sua atuação pode contribuir para potencializar a 

aprendizagem ou pode se configurar como um obstáculo 

para a aprendizagem, caso essa atuação não se dê de maneira 

eficiente. 

Para atuar no ambiente escolar, o coordenador 

pedagógico deve compreender quais suas funções privativas, 

quais os limites e possibilidades de sua atuação na instituição 

de ensino. Sendo assim, este profissional, deve estar 

respaldado legalmente para o exercício de suas ações, e, além 

disso, deve também conhecer o processo de ensino-

aprendizagem, através de um referencial teórico bem 

consolidado. 

No entanto, nem todos os profissionais compreendem 

qual seu papel no ambiente escolar, tomando para si 

responsabilidades que pertencem a outros profissionais, 

acabam não realizando uma boa intervenção, sua prática 

torna-se sem sentido. Além disso, os próprios docentes, e os 

demais profissionais da escola, acabam também confundindo 

qual o real papel do coordenador pedagógico no ambiente 

escolar. Muitos desses problemas oriundos da não 

compreensão das reais funções do coordenador pedagógico 

na escola advêm da história da profissão que se aproxima da 

profissão de supervisor escolar. 

O presente artigo tem como objetivo discorrer sobre 

o papel do coordenador pedagógico na equipe diretiva, 

inicialmente procura-se partir de uma perspectiva histórica, 
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analisando a profissão de supervisor escolar e sua relação 

com o coordenador pedagógico, observando os resquícios 

históricos que ainda permanecem no exercício das atividades 

de grande parte dos coordenadores pedagógicos. 

Logo em seguida, procura-se discutir acerca da 

função do coordenador pedagógico na atualidade, quais os 

principais aspectos para os quais este profissional deve estar 

atento para desempenhar corretamente sua função. 

Posteriormente, busca-se discorrer acerca das 

dificuldades enfrentadas pelo coordenador pedagógico na 

atualidade para o bom desempenho de suas funções, 

observando também os desafios para a consolidação de uma 

boa formação profissional que dê os respaldos necessários 

para a boa atuação profissional. 

 
1. COORDENADOR PEDAGÓGICO E SUPERVISOR ESCOLAR 
 
 A instituição escolar está inserida em um meio social, 

independentemente do lugar em que se encontre as 

instalações físicas da escola, esta escola recebe influencias 

do todo social. A própria organização escolar está 

relacionada com as influências externas. Dessa forma, o 

exercício dos profissionais no interior da escola vai mudando 

de acordo com o desenvolvimento social, com as novas 

descobertas, com o modelo societário, com o modelo de 

Estado, e assim por diante. 

Para compreender a realidade atual, é preciso 

observar também, as interferências histórico-sociais que 

fazem parte do jeito de ser da escola e de seus profissionais. 

O trabalho do coordenador pedagógico se aproxima muitas 
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vezes da função exercida pelo inspetor escolar, visto que está 

relacionado com a organização do trabalho educativo na 

escola, inclusive no que se refere à assistência no 

planejamento e execução das ações pedagógicas:  

 

faz-se evidente que a tônica do trabalho do 

coordenador pedagógico é a organização do 

trabalho educativo na escola. Sua função no 

contexto escolar se aproxima prepon-

derantemente do trabalho anteriormente 

exercido pelo supervisor escolar, pela ênfase 

na articulação, assistência e controle do 

planejamento e execução das ações 

pedagógicas. (PIRES, 2005, p. 37) 

 

 A supervisão escolar tem no seu surgimento relação 

direta com a supervisão de empresas, e está relacionada com 

a administração. Dessa forma, a supervisão tinha por 

objetivo fiscalizar a fim de potencializar os resultados 

obtidos no ambiente escolar, o foco da supervisão eram os 

resultados maiores no menor tempo, assim como ocorria com 

a supervisão de empresas:  

 
A origem da supervisão escolar está 

relacionada à supervisão de empresas, o que 

se justifica pelo fato de ambas decorrerem 

da administração empresarial. A supervisão, 

como atividade de controle e fiscalização, 

nasceu na empresa com o objetivo de 

maximizar a produção, promovendo o lucro 

máximo com o mínimo de tempo. (PIRES, 

2005, p. 18) 

 

 O supervisor de empresas tinha como função 

prioritária garantir o cumprimento das atividades tomadas no 
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planejamento. Desta forma, impunha suas decisões para os 

que se encontravam num nível hierarquicamente mais baixo, 

mediando a relação entre os dirigentes e demais 

funcionários, procurando garantir o cumprimento das 

normas existentes na instituição empresarial:  

 
A supervisão surge como elemento de 

fiscalização e de controle da produção, 

apresentando-se, portanto, como uma 

função-meio, na medida em que irá garantir 

o cumprimento/execução das decisões 

tomadas no nível do planejamento. A ação 

supervisora se traduz como uma mediação 

entre as decisões da alta administração e os 

níveis mais baixos de execução, procurando 

encontrar formas viáveis para a realização 

das normas organizacionais. (PIRES, 2005, 

P. 19) 

 

 A instituição escolar, influenciada pelos 

acontecimentos sociais, copiou o modelo de gestão apoiado 

na supervisão. A supervisão escolar possuía também a 

função de exercer o controle das atividades escolares, 

procurando exigir o cumprimento das ordens dos que estão 

hierarquicamente superiores: 

“A função supervisora na empresa sempre se delineou como 

instrumento de mediação entre instâncias hierarquicamente 

distintas, de controle e de inspeção das relações de produção. 

Estas características foram, também, assumidas pela 

supervisão educacional”. (PIRES, 2005, p. 22) 

Além da influência que a supervisão empresarial teve 

no surgimento da supervisão escolar, houve também a 

separação do trabalho escolar em tarefas administrativas e 

técnicas a fim de garantir um melhor aproveitamento das 
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atividades escolares. Como afirma Pires (2005, p.25):” Um 

outro aspecto de igual importância, que contribuiu para o 

surgimento da supervisão escolar, foi a separação do trabalho 

escolar em tarefas administrativas e técnicas”.  

O supervisor escolar, portanto, encontrava-se em 

uma posição privilegiada com relação a outros profissionais 

no ambiente escolar. Dessa forma, este era hierarquicamente 

superior aos docentes, por exemplo, na hierarquia escolar:  

 

O papel do supervisor pretendia ser 

essencialmente técnico, instrumentalizando, 

orientando, fiscalizando e corrigindo 

possíveis falhas no processo educativo. 

Ocupava, pois, uma posição superior na 

hierarquia organizacional da escola. A ele 

estariam subordinados os professores, que 

seguiriam suas orientações no que tange ao 

planejamento, implementação e execução 

de propostas curriculares e metodológicas. 

(PIRES, 2005, p. 25) 

 

 Essa organização hierárquica que tornava o 

supervisor escolar superior aos demais funcionários, conferia 

a ele a liberdade de agir de forma autoritária, denunciando os 

erros cometidos e exigindo melhorias. A relação entre 

supervisor escolar e docente não estava baseado no diálogo, 

não era uma relação democrática, mas, tinha como principal 

aspecto o fato de o poder de decisão estar concentrado na 

mão do supervisor escolar. 

No entanto, como mencionado anteriormente, a 

escola recebe influencias diretas do todo social, do contexto 

histórico, do modelo de Estado, que influenciam em sua 

organização. 
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A década de 80 foi marcada por intensas lutas contra 

o regime militar no Brasil, esse regime era autoritário, 

impunha suas decisões ao povo e não admitia qualquer tipo 

de questionamento. Sendo assim, a organização das 

instituições escolares era também em regime hierárquico 

autoritário. O supervisor escolar, portanto, se encaixava nos 

interesses do governo que atuava no país. 

No entanto, com o término do regime militar, houve 

uma verdadeira reforma no modo de ser e agir do Estado 

brasileiro. O novo modelo estatal que se instaurou estava 

baseado na democracia, a população, que durante o regime 

militar teve seus direitos, inclusive a liberdade de expressão 

negados, buscava agora um modelo democrático de governo. 

Dessa forma, houveram reformas também nas 

legislações que vigoravam no país, inclusive a constituição 

federal foi modificada. A promulgação da Constituição 

Federal de 1988 foi um marco histórico na busca por direitos 

e pela consolidação da democracia, esta constituição passa a 

vetar qualquer tipo de governo autoritário no país. 

Os reflexos da nova constituição federal brasileira 

foram sentidos também na área da educação, a reforma 

educacional teve também modificações com a promulgação 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

9394/96) que amplia a noção de democracia para o ambiente 

escolar. 

 
Importante destacar que o movimento 

democrático no país, em especial dos 

educadores, clamava por uma escola pública 

fundada na gestão democrática e, sendo 

assim, a figura de um supervisor 

caracterizado pela reprodução do trabalho e 
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pela mera fiscalização não respondia à 

filosofia que se propunha para o momento 

político. Assim, a função da supervisão 

escolar passa a ser revista e repaginada, 

surge a figura do coordenador pedagógico. 

Essa função poderia ser ocupada por um 

professor que, dependendo da proposta dos 

sistemas de ensino, deveria ter uma 

formação, em nível de especialização (lato 

sensu), na área didática. (PORTAL DA 

EDUCAÇÃO, 2013, p. 01) 

 

A figura do coordenador pedagógico surge, portanto, 

como uma alternativa democrática no acompanhamento das 

atividades escolares. Diferente do aspecto autoritário que a 

função de supervisor escolar geralmente adquiria, o 

coordenador pedagógico deve atuar em uma sociedade 

democrática, portanto, a democracia deve ser o pilar que 

norteia suas atividades. 

Além disso o coordenador pedagógico deve ser um 

professor formado em pedagogia, ou nível de especialização 

(latu sensu) na área didática, portanto, um profissional que 

tenha a capacidade de compreender seus direitos e deveres 

no ambiente escolar, que possa embasar suas atuações numa 

formação de qualidade. 

 

1.1. Os deveres do coordenador pedagógico na instituição 
escolar 

 

O coordenador pedagógico é um profissional muito 

importante para o ambiente escolar, visto que, sua atuação 

pode possibilitar a melhoria do processo de ensino-

aprendizagem:  
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O coordenador pedagógico é fundamental 

no ambiente escolar, pois ele promove a 

integração dos envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem, estabelecendo 

relações interpessoais de forma saudável. 

Ele tem um papel essencial na valorização 

da formação do professor, pois desenvolve 

certas habilidades capazes de lidar com as 

diferenças, tendo como objetivo ajudar 

efetivamente na construção de uma 

educação de qualidade. (OLIVEIRA, 2014, 

p.01) 

 

É possível notar que as atividades do coordenador 

pedagógico estão relacionadas também à orientação junto 

aos docentes, fomentando momentos de discussão e reflexão 

sobre a prática pedagógica, dessa forma, possibilitando o 

estímulo à construção de uma educação de qualidade. 

A reflexão sobre a prática é um elemento 

fundamental para uma boa atuação profissional dos docentes 

nas instituições de ensino. Os momentos separados pelo 

coordenador pedagógico para a realização do planejamento 

escolar são de extrema importância para o processo 

educativo. 

Dentro do planejamento de ensino, um elemento 

muito importante deve ser considerado dentro das diversas 

instituições de ensino: O Projeto Político Pedagógico da 

escola. O coordenador pedagógico tem um papel 

fundamental na construção e elaboração do PPP, visto que, 

ele vai traçar o perfil atual da escola, e junto com os demais 

profissionais, vai traçar objetivos que a escola deve alcançar 

no decorrer da realização de suas atividades. 
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Podemos então perceber a importância do 

Projeto Político Pedagógico (PPP) para a 

escola, pois é reconhecendo que existe a 

distância entre a situação real (o que é) e o 

que gostaríamos que fosse a instituição em 

que trabalhamos (o que pode vir a ser), que 

de fato seremos capazes de construirmos 

propostas de ações com o objetivo de 

superação das fragilidades encontradas 

rumos a realização de uma educação com 

qualidade social. (JESUS, 2012, p. 18) 

 

A elaboração do PPP deve ser coletiva, e deve 

proporcionar uma melhor reflexão sobre a realidade da 

escola, através do PPP, o coordenador pedagógico pode 

trazer para a discussão elementos fundamentais para o bom 

desempenho das atividades escolares, visto que os docentes 

e os demais profissionais, poderão ter uma visão mais 

aproximada das reais condições que a escola apresenta e 

daquilo que é preciso ser feito para que a escola cumpra sua 

função social. 

 

O projeto político pedagógico não é um 

simples agrupamento de planos, mas é um 

instrumento que dá vida à escola. Nele estão 

inseridos objetivos, diretrizes, dimensões 

filosóficas, axiológicas, epistemológicas e 

antro políticas. Reflete as políticas 

educacionais, mediadas pela gestão 

colegiada. É de fundamental importância 

para os professores que atuam na sala de 

aula. O projeto passa a fazer parte do 

cotidiano escolar, assumindo um 

compromisso com a formação do cidadão e 

do profissional para a sociedade em que se 

vive. Por isso, deve haver um trabalho 

participativo, entendido como a própria 

organização do trabalho pedagógico da 
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escola como um todo. (MARTINS, 2010, p. 

30) 

 

Dada a importância do Projeto Político Pedagógico 

para a instituição de ensino, é preciso, que a construção do 

PPP, conte com o auxílio de profissionais capazes de intervir 

na realidade. Os conhecimentos do coordenador pedagógico 

sobre a realidade da escola, e a articulação com as teorias 

estudadas, pode dar o embasamento necessário para que esse 

projeto político pedagógico seja realizado de forma a 

contemplar as necessidades da escola. 

Os momentos de planejamento das atividades são 

extremamente importantes para as atividades escolares, 

como afirma Jesus (2012, p. 22): “As reuniões pedagógicas 

e o planejamento coletivo por área de conhecimento, 

coordenado pelo coordenador pedagógico, também poderão 

ser momentos significativos para uma educação com 

qualidade”.  

A prática sem reflexão é uma prática desprovida de 

sentindo, dessa forma, o coordenador pedagógico deve 

possuir um entendimento sobre as realidade escolar, sobre as 

necessidades de cada série, deve proporcionar a socialização 

entre os professores das atividades realizadas dos sucessos e 

desafios que enfrentam no cotidiano escolar, dessa forma, 

articulando os diversos docentes no debate sobre a realidade 

que enfrentam na sala de aula, é possível trocar informação 

sobre a experiência de cada um, o que contribui para que os 

desafios sejam superados mais facilmente. 

 
O coordenador pedagógico é aquele que vai, 

junto com a comunidade: direção, 

professores, funcionários, alunos e pais, 

listar, estabelecer e objetivar metas para 

aquele grupo, ou seja, age como mediador 

ao mesmo tempo em que deve ter um amplo 

conhecimento do grupo que coordena, pois, 
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juntos, buscarão alternativas de melhoria na 

aprendizagem local. A prática como um ato 

de reflexão sobre o que se faz e como se faz. 

(MARTINS, 2010, p. 30)  

 

 Esse papel de articulador e orientador que o 

coordenador pedagógico possui, demonstra a complexidade 

de sua função no ambiente escolar, ele torna-se um 

facilitador que estimula o debate, a reflexão e a ação em prol 

de transformações efetivas na realidade escolar. 

O coordenador pedagógico deve estar atento aos seus 

deveres dentro da instituição de ensino, procurando realizar 

suas funções privativas de maneira eficiente.  

Uma das tarefas do coordenador pedagógico no 

ambiente escolar está relacionada à interlocução 

interpretativa das teorias implícitas na práxis, ou seja, o 

coordenador pedagógico deve auxiliar os professores na 

interpretação das teorias, articulando a teoria com a prática.  

Como afirma Franco (2008, p. 11): “caberá à tarefa 

pedagógica na escola funcionar como a interlocutora 

interpretativa das teorias implícitas na práxis, e ser a 

mediadora de sua transformação, para fins cada vez mais 

emancipatórios”.  

Dessa forma, o coordenador pedagógico pode 

contribuir para a transformação da realidade da escola, 

fomentando o diálogo pela melhoria das condições de ensino 

oferecidas pela instituição escolar através dos profissionais 

que atuam no interior da escola. 

O coordenador pedagógico deve ter uma boa 

formação teórica e sobretudo deve conhecer as legislações 

vigentes acerca do processo de ensino-aprendizagem, a fim 
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de orientar os professores de acordo com as normas legais. 

Por esse motivo é preciso também que esse profissional 

busque constante atualização, visto que, as alterações nas 

legislações referentes ao processo educativo vão se alterando 

com o decorrer do tempo. 

   

2. DESAFIOS PARA O COORDENADOR PEDAGÓ-

GICO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 

A escola é uma instituição complexa no sentido de 

que precisa garantir a realização do processo de ensino-

aprendizagem. As relações humanas como um todo são 

também complexas, visto que sofrem influência direta de 

fatores que são externos à vontade de cada indivíduo.  

Segundo Jesus (2012, p. 11): “sabemos que na 

educação, toda função seja ela de diretor, coordenador, 

formador e/ou educador exige pessoas compromissadas, que 

possuam conhecimentos, competências e que acreditem na 

educação como meio de transformação da sociedade”.  

Todas as profissões, para que sejam desempenhadas 

corretamente, exigem um comprometimento dos 

profissionais que executam as atividades, no meio 

educacional não é diferente. Professores, coordenadores 

pedagógicos, assessores, zeladores, cozinheiras, vigilantes, 

assistentes administrativos, secretários escolares, diretores, 

todos os profissionais que trabalham na escola devem estar 

comprometidos com o correto exercício de suas funções para 

que seu trabalho seja realizado de maneira eficiente. 

No entanto, esse comprometimento com a mudança, 

com a melhoria, com o aperfeiçoamento das atividades 
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profissionais, nem sempre acontece. Por lidar com pessoas 

diferentes, com objetivos diferentes, a tarefa do coordenador 

pedagógico não é uma tarefa fácil. 

 
Trata-se de tarefa árdua principalmente 

quando se depara com professores e 

diretores que se recusam a sair da "zona de 

conforto" para enfrentar o novo. A escola de 

forma geral é local de conflitos, gerações 

diferentes, pessoas com visões próprias e 

nem sempre prontas a recomeçar quando se 

deparam com gestores cuja visão difere 

daquele modelo preestabelecido e com 

vontade de alçar novos voos. Em geral são 

considerados sonhadores e, por vezes, 

desacreditas por aqueles que não veem a 

mudança como forma de melhora. 

(MARTINS, 2010, p. 33) 

 

 O coordenador pedagógico pode estar comprometido 

com o aperfeiçoamento e melhoria do processo de ensino-

aprendizagem, mas seus esforços não irão garantir que essa 

melhoria aconteça. Este profissional depende não só de sua 

vontade para trabalhar, mas, precisa lidar com outros 

profissionais, com a direção, com os docentes, com os 

alunos. Por isso é necessário que o coordenador pedagógico 

esteja preparado para lidar com conflitos que possam surgir 

no decorrer de sua atividade profissional. 

 

Para trabalhar com a dinâmica dos processos 

de coordenação pedagógica na escola, um 

profissional precisa ter, antes de tudo, a 

convicção de que qualquer situação 

educativa é complexa, permeada por 

conflitos de valores e perspectivas, 

carregando um forte componente axiológico 
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e ético, o que demanda um trabalho 

integrado, integrador, com clareza de 

objetivos e propósitos e com um espaço 

construído de autonomia profissional. 

(FRANCO, 2008, p. 120) 

 

Dessa forma, é possível notar que o coordenador 

pedagógico possui certa autonomia para a realização de seus 

trabalhos, no entanto, existem fatores que fogem ao seu 

controle. Dentro do ambiente escolar, o coordenador 

pedagógico pode lidar com docentes que não estão 

comprometidos com mudanças, que são acomodados, ou 

frustrados com relação ao processo educativo, que exercem 

a profissão apenas como forma de garantir sua 

sobrevivência. 

Além disso, os docentes podem discordar das ideias 

apresentadas pelo coordenador pedagógico no planejamento, 

nas reuniões, sendo assim é preciso que o coordenador saiba 

dialogar, não impondo suas opiniões, mas expondo-as, 

debatendo-as, buscando as melhores alternativas para a 

realização das atividades. 

Percebe-se, portanto, que a flexibilidade deve ser 

uma característica que pode contribuir para a atuação do 

coordenador pedagógico, essa flexibilidade deve estar 

pautada no diálogo constante com a comunidade escolar, 

com os docentes, a fim de descobrir alternativas viáveis para 

a realização das atividades escolares. 

Além dos obstáculos conferidos pelas atitudes dos 

profissionais no interior da escola, o coordenador 

pedagógico também precisa de autonomia para exercer sua 

função, suas intenções nem sempre se concretizam, visto 
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que, necessitam de condições para realização de seus 

trabalhos, condições estas que nem sempre são oferecidas. 

 

Não é possível dissociar Coordenação 

Pedagógica da gestão do trabalho escolar. 

Muito se fala em gestão democrática, mas é 

necessário entender que ao se tratar de 

escola pública e mesmo que o coordenador 

tenha ótimas ideias e vontade de promover 

um trabalho diferenciado, este esbarra na 

hierarquia, ou seja, na autonomia que lhe é 

conferida e na autonomia que tem o diretor 

da escola. (MARTINS, 2010, p. 35) 

 

O coordenador pedagógico também precisa lidar com 

o desafio de não assumir funções que não são de sua 

competência. Conferir se as salas de aula estão limpas, 

substituir professores que faltam, tratar de questões 

administrativas e financeiras, por exemplo, não são função 

do coordenador pedagógico. 

 

Embora se trate de função pedagógica é 

muito comum observar que, em algumas 

unidades escolares, o Coordenador acabe 

tendo que exercer funções outras como 

inspetor de alunos ou mesmo por ajudar nos 

trabalhos da secretaria escolar mesmo não 

sendo suas atribuições por vários motivos, 

entre eles o fato de a escola contar com um 

número reduzido de funcionários para 

exercerem tais funções ou mesmo para 

acatar solicitação do diretor da escola que 

acredita ser ele "um faz tudo" dentro da 

escola. Não comum tem-se o desvio da 

função real e objetiva também por ser mais 

fácil lidar com alunos do que preparar 

capacitações, analisar o desempenho 
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pedagógico escolar, verificar o aprendizado, 

sua evolução ou declínio, em relação aos 

anos anteriores ou mesmo propor mudanças 

de estratégia que possibilitem melhoria de 

qualidade. (MARTINS, 2010, p. 32) 

 

Muitas vezes, os coordenadores pedagógicos acabam 

assumindo funções próprias do diretor ou do inspetor, 

sobrecarregando-se de tarefas que não são suas.  

É preciso compreender que a função do coordenador 

pedagógico está relacionada com a reflexão teórica, o 

planejamento, a formação dos professores, o 

acompanhamento das atividades pedagógicas. 

Ao tratar de questões administrativas ou da limpeza 

das salas de aula, os coordenadores pedagógicos podem 

desviar-se de suas funções específicas, por esse motivo a 

formação teórica é fundamental para a atuação do 

coordenador pedagógico nas instituições de ensino. 

Formação profissional é fundamental para essa profissão 

dada a complexidade de sua função no ambiente escolar. 

 

2.1. A importância da formação e atualização profissional para o 
coordenador pedagógico  

 

Diante da complexidade que a profissão de 

coordenador pedagógico apresenta, é preciso, sobretudo que 

esse profissional possua uma formação sólida, que lhe 

garanta compreender e atuar na realidade em que estão 

inseridos.  

 
Vale ressaltar que o fazer do coordenador 

pedagógico exige conhecimentos sobre o 

saber e o fazer do educador, que pode ser 

efetivado através do acompanhamento da 
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prática de planejamento, a execução desse 

planejamento e a avaliação do mesmo; o 

saber lidar com as diversas formas de pensar 

de cada educador no espaço escolar, bem 

como na articulação do trabalho coletivo; 

compreender que é progressivamente que o 

educador aprende a dominar os saberes 

necessários a realização dos seus trabalhos, 

ou seja, o respeito à temporalidade do saber 

do educador. (JESUS, 2002, p. 23) 

 

A prática do coordenador pedagógico na escola exige 

um aprofundamento teórico, não é qualquer profissional que 

pode executar essa função, o profissional que atua como 

coordenador pedagógico deve revestir-se de conhecimento 

teórico e deve saber articular esses conhecimentos com a 

prática. 

Um coordenador pedagógico que não possua um bom 

conhecimento teórico e que não compreenda como a teoria e 

a prática se articulam não irá beneficiar o desenvolvimento 

profissional dos docentes, visto que, não tem nada novo a 

acrescentar. 

Formação e atualização profissional são pilares que 

sustentam a atuação do coordenador pedagógico, esse 

profissional deve ter o dinamismo suficiente para atuar em 

diferentes contextos, em diferentes realidades, a superação 

dos desafios enfrentados na prática muitas vezes precisam 

passar por uma boa reflexão teórica. 

Não existe, portanto, dicotomia teoria prática, para 

cada situação apresentada no ambiente escolar há uma teoria 

certamente que a sustenta. 

Essa boa formação profissional é um grande desafio 

no sentido de que atualmente, há uma precarização do ensino 
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superior, visto que, esse ensino está voltado, sobretudo para 

suprir as carências do mercado. Muitos cursos, privados 

priorizam apenas a formação dos profissionais de forma 

superficial, não possibilitando um aprofundamento teórico, 

um diálogo, um debate, uma reflexão crítica sobre a 

realidade. 

Além disso, os coordenadores pedagógicos são 

professores, com o curso de pedagogia que assumem essa 

função de coordenação temporariamente, dessa forma, o 

foco de sua formação não é a coordenação pedagógica em si, 

mas uma formação profissional mais genérica. 

 

um dos grandes problemas que pode 

dificultar aos coordenadores pedagógicos 

perceberem-se capazes da construção de um 

trabalho eficiente e produtivo na escola seja 

a falta de sua formação inicial para o 

exercício desta atuação. Os atuais 

coordenadores dessa rede de ensino, com 

raras exceções, não foram formados para tal 

atuação. Formaram-se professores em 

diversas áreas do conhecimento, 

participaram de processo seletivo na sua 

delegacia de ensino e encontraram-se nas 

escolas premidos pelas urgências do 

cotidiano, envolvidos em alguns projetos 

pedagógicos específicos ou atendendo a 

requisições pontuais da direção da escola. 

(FRANCO, 2008, p. 119) 

 

Quando assumem o cargo na instituição de ensino, os 

coordenadores pedagógicos se deparam com diversos 

problemas que necessitam de sua intervenção, esses 

problemas que já existem nas escolas acabam tomando toda 
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a atenção do profissional, que não encontra o tempo 

necessário para se aprofundar em sua área de atuação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 As instituições escolares são ambientes complexos 

onde interagem diversos sujeitos em busca do principal 

objetivo que é a aprendizagem. 

 Para que o processo de ensino-aprendizagem 

aconteça é necessário que os profissionais que trabalham na 

instituição escolar estejam comprometidos com o correto 

desempenho de suas funções e que as condições oferecidas 

para a execução dos trabalhos sejam satisfatórias. 

 O coordenador pedagógico é um profissional 

indispensável para as instituições de ensino, visto que 

possibilita discussões sobre a realidade escolar, orienta os 

docentes na realização de suas funções, auxiliando-os no 

planejamento, na reflexão teórica, em sua formação e 

atuação, entre outros aspectos. 

 No entanto, muitos profissionais ainda confundem a 

função do coordenador pedagógico com a função dos 

supervisores escolares, que tinham uma função mais 

autoritária e distanciada dos professores, impondo suas 

convicções aos docentes e fiscalizando a realização das 

atividades realizadas. 

 Além do desafio de dissociar a figura do supervisor 

escolar à figura do coordenador pedagógico, esses 

profissionais ainda encontram outros desafios no exercício 

de sua função no interior da escola. 
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 O coordenador pedagógico muitas vezes precisa lidar 

com a falta de tempo para o aperfeiçoamento e formação 

profissional, dessa forma, atarefados com os problemas 

apresentados pela instituição ao qual estão vinculados, 

acabam deixando a formação profissional em segundo plano. 

No entanto, essa formação continuada é imprescindível para 

que o coordenador pedagógico saiba orientar os docentes, 

saiba discutir sobre a realidade da escola, saiba atuar de 

acordo com as normas legais. Encontrar tempo para 

atualizar-se é portanto, fundamental para que o coordenador 

pedagógico realize suas atividades. 

 Outro grande desafio que o coordenador pedagógico 

encontra no dia-a-dia escolar está relacionado com o 

desanimo e despreparo de outros profissionais. Muitos 

docentes, por exemplo, saturados por longos anos de atuação 

no magistério sem perspectiva de ascensão profissional 

acabam se tornando avessos às mudanças propostas pelos 

coordenadores pedagógicos, outros docentes, possuem 

também uma má formação profissional, não conseguem 

compreender nem intervir na realidade na qual estão 

inseridos, parecem perdidos diante da realidade que 

encontram na sala de aula.  

 Além da dificuldade com os profissionais, os 

coordenadores pedagógicos precisam lidar também, no caso 

de escolas públicas, com a falta de recursos materiais para a 

realização das ações planejadas.  

 Percebe-se, portanto, que a função do coordenador 

pedagógico é bastante complexa, cheia de desafios, no 

entanto, o coordenador pedagógico é um profissional 

indispensável visto que sua atuação contribui para a reflexão 
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sobre a realidade, a busca de estratégias na superação dos 

desafios apresentados, e  a busca por mudanças que garantam 

uma educação efetivamente de qualidade. 
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CAPÍTULO 3 
 

PENSAR A ESCOLA REFLEXIVA: UMA PROPOSTA 
PARA UMA EDUCAÇÃO REFLEXIVA 

Maria de Lourdes Pessoa Alves4 

Maria do Socorro de Lima Araújo5 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios da humanidade a educação é 

concebida como uma ferramenta imprescindível para a 

construção das sociedades, a manutenção das memórias e 

tradições, e a produção dos conhecimentos necessários para 

avida. Não se pode negar que educação, tanto formal, quanto 

informal tem sido uma ferramenta promissora para a 

promoção da melhoria da qualidade de vida.  

A partir do princípio de que a educação promove a 

formação do ser social homnilateral, este artigo apresenta 

uma discussão sobre as características de uma escola 

reflexiva e que desenvolve um processo de ensino e 

aprendizagem focado na educação como direito e não como 

favor ou privilégio. O objetivo deste trabalho é discutir a 
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escola como instituição que pensa sobre si mesma e os 

sujeitos que fazem parte da sua comunidade.  

As hipóteses que motivaram a produção deste 

trabalho foi o interesse em entender o que é e como trabalha 

uma escola reflexiva e a partir desse entendimento contribuir 

com a efetivação da educação como direito e a construção de 

escolas reflexivas. O tema deste trabalho precisa ser 

discutido porque se trata de uma questão emblemática e 

necessária no ambiente escolar. A metodologia utilizada para 

a produção do presente texto foi uma revisão bibliográfica e 

a fundamentação teórica está consiste nas contribuições de 

Isabel Alarcão, Paulo Freire, Álvaro Pinto, Miguel Arroyo, 

entre outros. 

O referencial teórico conta com a participação de 

diferentes autores que discutem as questões pertinentes ao 

tema, cada um do seu jeito, mas nenhum foge do pensamento 

crítico reflexivo, entre eles destacam-se Isabel Alarcão que 

discute os parâmetros que regem uma escola reflexiva e as 

práticas do professor reflexivo; Miguel Arroyo com um 

estudo sobre os paradigmas pedagógicos e Paulo Freire com 

a sua defesa da educação como ferramenta capaz de 

promover a emancipação dos sujeitos e prepara-los para o 

exercício pleno da cidadania.  

A pesquisa desvelou que a escola ainda não alcançou 

o patamar ideal de escola reflexiva e os professores não têm 

recebido a formação ideal para serem considerados 

professores reflexivos. É preciso que se reveja e reestruture 

os cursos de formação de professores. É a partir do viés 

apresentado que este artigo embasado nos referenciais 

teóricos estudados expõe as potencialidades da escola 
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reflexiva que desenvolve um processo educativo como 

prática social e política. 

 

1. ABORDAGEM ACERCA DO PAPEL DA ESCOLA 
 

A educação se constitui em uma ferramenta 

imprescindível, tanto como instrumento capaz de promover 

a capacitação do ser social para viver e agir na sociedade, 

quanto pela missão de proporcionar a formação e 

qualificação para o trabalho. Na escala dos mais altos níveis 

de conhecimento, a educação escolar aproxima o sujeito do 

domínio científico e tecnológico mediante o processo 

sistematicamente concebido como processo formal de 

ensino.  Pela via escolar, a educação tem como objetivos 

gerais: o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o 

exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho.  

O regime jurídico da educação está expresso na 

Constituição Federal, evidenciado em um capítulo 

específico, (capítulo III, artigo 205) que se ocupa da 

educação formal (regular ou escolar) assegurando-a como 

direito de todos e instrumento de promoção do 

desenvolvimento pleno das pessoas, o que inclui as 

habilidades e competências necessárias para a vida 

profissional, ao mesmo tempo em que destaca que o processo 

educativo também tem o dever de possibilitar aos educandos 

o preparo para o “exercício pleno da cidadania”. 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

No decorrer da história, todo modelo educativo pecou 

pelos seus excessos ou negligências. O processo de ensino e 

aprendizagem deve ser desenvolvido com responsabilidade 



 - 63 -   

social e política, nesse viés, entende-se que a educação é o 

meio “como o homem se faz ser homem. A educação 

configura o homem em toda a sua realidade. Pode-se dizer 

que o processo pelo qual o homem adquire a sua essência 

(real, social, não metafísica). É o processo constitutivo do ser 

humano”. (PINTO, 2005, p. 30). 

Percebe-se que a escola cada vez mais precisa impor-

se como mecanismo capaz de contribuir para a promoção do 

desenvolvimento de um processo educativo libertador. 

Apesar da família, ser a primeira responsável pela formação 

do sujeito, a escola não pode se eximir do seu papel 

formador, nem abrir mão da sua missão social e política, 

antes, precisa se assumir como instituição social. 

 

A escola é um setor da sociedade; é por ela 

influenciada e, por sua vez, influencia-a. 

perante o mundo como ele é, quer a escola 

isolar-se e construir-se contra a sociedade? 

Ou quer ser sociedade e na macroestrutura 

social ter uma voz crítica contextualizada e 

situada? (ALARCÃO, 2011, p. 25). 

 

A escola é um lócus privilegiado onde o 

conhecimento aparece de forma codificada, metódica e 

organizada. A educação é o “processo pelo qual a sociedade 

forma seus membros à sua imagem e em função de sues 

interesses”. (PINTO, 2005, p. 29). Nota-se que a escola é a 

instituição onde o processo educativo se constitui como a 

prática que vai além de simplesmente alfabetizar e 

transforma em ação que estabelece relação com a vida dos 

sujeitos sociais. A escola faz com que as pessoa comecem a 

escrever ou reescrever suas histórias.    
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A escola participa dos processos de formação dos 

sujeitos e consequentemente a construção da sociedade, a sua 

participação pode promover a liberdade, a ética e a 

cidadania, ou pelo contrário produzir uma sociedade 

composta por sujeitos antiéticos, alienados e dessuamos. Vê-

se em Freire (1983) a preocupação em desenvolver uma 

pedagogia significativa e libertadora sob a perspectiva de 

uma prática educativa capaz de promover a liberdade, 

todavia, é imprescindível que se tenha consciência que: 

 

Constituir-se como sujeito e como educador 

em meio à sociedade neoliberal é uma tarefa 

difícil, que exige capacidade de resistir a 

todas as formas de agressão que o sistema 

faz no sentido de tirar, de cada sujeito o 

direito de construir a própria identidade com 

liberdade e autonomia de tal forma a ser 

autor da própria história e a participar, 

solidária e criativamente, da construção da 

história coletiva. (SANTOS NETO, 2004, P. 

61). 

 

 O maior desafio imposto à escola é acreditar, de 

forma que não perca a esperança na sua capacidade de fazer 

com que a história seja reescrita, novos capítulos sejam 

escritos e consequentemente a história da humanidade seja 

reescrita sempre que preciso for. É preciso ter por certo que 

apesar das imposições que a cada dia tentam suplantar a 

crença de que é possível superar os obstáculos e desenvolver 

uma pedagogia libertadora, a escola precisa está segura de si, 

do seu papel e buscar promover a liberdade responsável.  
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A matriz da esperança é a mesma da 

educabilidade do ser humano: o 

inacabamento de seu ser de que se tornou 

consciente. Seria uma agressiva contradição 

se, inacabado e consciente do inacabamento, 

o ser humano não se inserisse num 

permanente processo de esperançosa busca. 

(FREIRE, 2000, p. 114). 

 

 A escola precisa ter compromisso em desenvolver um 

projeto educativo voltado para a produção do conhecimento 

e o fomento da compreensão de cultura, da tomada de 

decisão e consciência política necessária para a participação 

efetiva na sociedade de forma plena e responsável. Quando 

Paulo Freire (2001) apresenta o homem como um ser em 

inconcluso, ele está dizendo que ninguém nasce pronto e que 

todos os seres humanos estão em constante processo de 

aprendizagem. 

 A Para que a escola seja democrática e reflexiva não 

se trata de aumento do que já é ofertado, mas desenvolver 

um projeto em que os espaços de aprendizagem e as práticas 

pedagógicas sejam intencionalmente voltada para a 

aprendizagem e promoção da emancipação, o que vem 

requerer da escola não simplesmente ensinar conteúdos, mas 

ressignificar  os conteúdos e fazer com que o aluno seja 

protagonista do seu processo de aprendizagem. Reconhecer 

essa dimensão básica da escola já é um bom começo para a 

dinamização do projeto educativo. 

 

Diante deste pressuposto, a escola é 

concebida como: “comunidade socialmente 

organizada e dinamizada por um projeto 

próprio, organismo vivo, também ela em 
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desenvolvimento e em aprendizagem, 

norteada por uma finalidade (educar) que se 

concretiza num grande plano de ação: o 

projeto educativo”. (ALARCÃO, 2011, p. 

86). 

 

Concebe-se que de um lado, à educação estar 

implicada a obrigação de educar, é a conclusão plausível, e 

por outro a missão de preparar para o exercício  profissional, 

afinal, são as instituições educacionais que formam os 

quadros necessários para as demandas trabalhistas. Os dois 

são correlatos, são parceiros, um não anula o outro. De certa 

forma, é o que determina a Constituição Federal da 

República Brasileira de 1988 no seu artigo 205 quando 

define que a educação deve visar o “pleno desenvolvimento 

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

qualificação para o trabalho”. 

Diante dessa concepção, acredita-se não ser fácil, 

mas extremamente necessário trabalhar com um projeto de 

educação reflexivo. Para a escola ser reflexiva, deve-se ter 

presente um pensar o outro como igual, suas potencialidades 

e dificuldades, a avaliação e a autoavaliação. Pensar a escola 

reflexiva sugere não ficarmos presos ao padrão de pode-

saber, as relações de dominação-subordinação, ao padrão do 

poder-ter. É pensar uma escola que trabalhe de forma que 

suas práticas façam do conhecimento e da cultura 

ferramentas de afirmação e emancipação. (ARROYO, 2014). 

A escola reflexiva é uma escola plural que busca 

recuperar e produzir saberes  inovando no que diz respeito 

ao diálogo com os seus sujeitos e estes são colocados em 

primeiro plano, não esquece que  o aluno é o seu principal 
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sujeito e isso vem desde o momento que se constrói o projeto 

pedagógico da escola, primeiro pensa nos  em seus  alunos e 

nos recursos humanos para depois pensar  toda estrutura e 

organização do espaço físico.  Os alunos não são vistos como 

clientes/ou consumidores de um produto chamado 

conhecimentos. 

Independente do contexto onde a escola esteja 

inserida, ela se constitui um lócus privilegiado de ensino e 

aprendizagens, por isso ao se pensar a escola deve-se ter em 

mente os seus fins e os sujeitos que a compõem para então 

partir para a elaboração do seu projeto porque independente 

das condições e diferenças dos alunos, todos alimentam a 

ideia de que a escola pode e deve lhes dar condições para 

superar as suas dificuldades. Outrossim, Miguel Arroyo faz 

uma reflexão bastante contundente com relação a crítica à 

escola e ao papel do professor, quando destaca que: 

 

Voltamos a insistir. A fase da crítica à escola 

não se esgotou e deve ser entendida até o 

interior do processo pedagógico e seu 

ideário. As teorias da educação que 

tentavam, nos últimos anos, trazer aos 

profissionais uma visão mais ampla mal 

chegaram a ser incorporadas nos centros de 

formação de normalistas e pedagogos. Em 

muitos casos, apenas começaram a 

influenciar algumas disciplinas da área de 

fundamentos. (1986, p. 33). 

 

2. O ÂMBITO ESCOLAR: A ESSÊNCIA DA ESCOLA 
 

Em uma escola reflexiva o projeto educativo contempla uma 

educação voltada para a ética e a cidadania sem descartar a 
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produção dos conhecimentos técnico-científicos 

imprescindíveis para o desenvolvimento das habilidades 

próprias de cada faixa etária, o que vem requerer a esperança 

de que a educação por si só não tem o poder de transformar 

a sociedade, mas tem o dever de cooperar com o processo de 

transformação. 

 
A matriz da esperança é a mesma da 

educabilidade do ser humano: 

O inacabamento de seu ser de que se tornou 

consciente. Seria uma  agressiva contradição 

se, inacabado e consciente do inacabamento, 

o ser humano não se inserisse num 

permanente processo de esperançosa busca. 

(FREIE, 2000, p. 114). 

 

Os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem são 

seres sociais e políticos em constante processo de formação 

(FREIRE, 2001), mas que interagem uns com os outros para 

poder atribuir sentido à vida, agir no mundo e construir sua 

história, e assim sentir-se sujeito participante, incluso, autor 

da própria história (FREIRE, 1982). A escola em sua 

essência está presente na vida das pessoas e na construção de 

suas histórias, influencia a vida da sociedade, seja no sentido 

positivo, ou negativo. Nesse sentido todos nós somos 

protagonistas. 

O desenvolvimento do conhecimento, da 

compreensão da cultura, da capacidade para a tomada de 

decisão e da consciência política necessária para a 

participação efetiva na sociedade de forma plena e 

responsável está incutido na essência da escola. A partir 
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desse viés, as formas de pensar, viver e agir dos sujeitos 

sociais diz muito acerca do tipo de escola onde foi educado.  

A educação se constitui o maior e mais importante 

instrumento de formação das mentalidades e 

consequentemente da sociedade. Ao se pensar em construir 

o seu projeto, a escola precisa pensar a si própria como lócus 

privilegiado de formação humana e construção das 

identidades e ter bastante cuidado para não correr o risco de 

promover e reproduzir as ideologias. A escola reflexiva é 

aquela  “Organização que continuadamente se pensa a si 

própria, na sua missão social e na sua organização, e se 

confronta com o desenrolar da sua atividade em um processo 

heurísitico simultaneamente avaliativo e formativo” 

(ALARCÃO, 2001, p. 25). 

A escola precisa entender-se e afirmar-se como 

espaço coletivo de encontro das diferenças que tem a missão 

de desenvolver um processo de ensino e aprendizagem 

fundamentado na ética e na cidadania, e que o seu objetivo 

primordial seja possibilitar a formação para a cidadania a fim 

de possibilitar a promoção da compreensão e o 

desenvolvimento da capacidade de intervir no mundo. Nesse 

sentido, a construção do projeto deve ser um processo 

coletivo e desburocratizado. 

Em uma escola reflexiva todos os seus sujeitos têm o 

direito de participar do processo de forma ativa, o diálogo 

está presente em tudo o que faz e a educação nela 

desenvolvida não se desvia dos princípios éticos, antes cada 

vez mais procura envolver-se de forma que a sua essência 

seja a promoção do bem comum. 
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Para a escola poder ser considerada reflexiva ela 

precisa ter os seus objetivos bem definidos, entender que 

vive um constante processo de aprendizagem e 

transformação e que está a serviço de pessoas, toda a sua 

equipe precisa ser consciente dos princípios éticos 

filosóficos e sociológicos que definem o projeto pedagógico 

e as suas práticas facilitam a socialização dos seres sociais e 

estabelece o diálogo entre os diferentes saberes e entre os 

sujeitos que a compõem. A avaliação é uma oportunidade 

para cada docente refletir sobre a sua prática e 

concomitantemente, os alunos perceberem-se como peça 

chave o processo. 

 
A escola reflexiva não é telecomandada do 

exterior. É autogerida. Tem o seu projeto 

próprio, construído com colaboração dos 

seus membros. Sabe para onde quer ir e 

avalia-se permanentemente na sua 

caminhada. Contextualiza-se na 

comunidade que serve e com ela interage. 

Acredita nos seus professores, cuja 

capacidade de pensamento e de ação sempre 

fomenta. Envolve os alunos na construção 

de uma escola cada vez melhor. Não 

esquece o contributo dos pais e de toda a 

comunidade. Considera-se uma instituição 

em desenvolvimento e em aprendizagem. 

Pensa-se e avalia-se. Constrói conhecimento 

sobre si própria. (ALARCÃO, 2011, p. 40). 

 

Uma escola dessa magnitude requer o exercício da 

empatia, determinação para alcançar os objetivos desejados, 

habilidade para lidar com as diferenças e coragem para não 

se deixar esmorecer diante dos desafios, mas é possível, 

desde que a equipe esteja segura da essência da escola como 
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instituição educativa e formadora. Nesse interim, Freire 

defende que “se estou seguro do meu sonho político, então 

uma das condições para continuar a ter esse sonho é não me 

imobilizar enquanto caminho para a sua realização.” (1986, 

p. 70).  

A escola se afirma nessa visão, como a instituição 

cuja essência decorre do entendimento de que ela é formada 

por pessoas e trabalha com e para pessoas (sujeitos sociais). 

A partir desse pressuposto, a escola segue promovendo a 

humanização e a aprendizagem por meio de um paradigma 

que se contrapõe ao processo de manutenção das ideologias 

de mando e obediência para promover a aprendizagem e a 

humanização. 

A escola, quando reflexiva apresenta potencialidades 

que favorecem a relação recíproca e mútua, nessa 

perspectiva o trabalho pedagógico transgrede certos 

conceitos, quebra paradigmas, reinventa a escola e se afirma 

como a ferramenta que torna os humanos mais humanos. 

Quanto mais a escola se pensa a si mesma, mas se dará conta 

da necessidade de continuar a busca pela sua evolução 

porque nunca está pronta. 

 

3. ESCOLA REFLEXIVA: O PAPEL DO PROFESOR. 
 

A especificidade de ensinar consiste em facilitar o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem, para atuar 

de forma a desempenhar esse papel, o docente precisa refletir 

sobre as suas potencialidades e a sua formação, isto é, se auto 

avaliar de maneira a tomar consciência das suas capacidades 

intelectuais enquanto professor. Esse pensar vai o ajudar a 
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descontruir e reconstruir os conceitos que tem sobre si 

mesmo e buscar o aprimoramento da sua formação. 

Na escola reflexiva os professores pensam sobre a 

suas práticas e sabem que não são super-heróis, nem tão 

pouco polivalentes, suas práticas pedagógicas contestam o 

sistema e as ideologias fúteis, entendem-se como um 

cooperador do processo de aprendizagem do seu aluno, 

exercem a empatia e sabem eles também vivem em um 

constante processo de aprendizagem e transformação, mas 

são esperançosos, acreditam no potencial da escola. Nesta 

reflexão e no poder que dela retira toma consciência de que 

tem o dever de alertar a sociedade e as autoridades para que 

algumas mudanças a operar sejam absolutamente vitais para 

a formação do cidadão do século XXI. (ALARCÃO, 2011). 

Nesse sentido, suas práticas tomam formas e fazem 

sentido para a vida dos alunos. Como têm sido pensado e 

construído coletivamente, o projeto pedagógico  abre espaço 

para os professores partirem para a luta política-pedagógica, 

no sentido de desenvolver um processo de ensino que 

possibilite os alunos enxergar-se no conjunto de ações da 

escola e perceberem-se como seres pensantes, ao se 

reconhecem como tal, os educandos entendem a sua 

responsabilidade com o desenvolvimento das habilidades e a 

produção do conhecimento. 

Assim a escola reflexiva se afirma como lócus 

coletivo onde o conhecimento aparece de forma organizada 

e é repensado, reorganizado, decodificado pelos sujeitos do 

processo educativo e novamente organizado. As práticas 

desenvolvidas pelo professor reflexivo são libertadoras, 

conscientizadoras, politizadoras e críticas, buscam tirar o 
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aluno do estado de inercia e despolitização para leva-lo 

tomada de consciência política. (FREIRE, 2013). 

A prática docente não pode ignorar as formas de vida 

dos integrantes da escola, ademais o professor precisa incutir  

nos seus planos de trabalho os conceitos éticos como 

princípios imprescindíveis para a convivência social, para 

isso a prática docente deve ser revestida de uma postura 

ética, crítica e cidadã porque “não se  educa estritamente com 

o que se sabe, mas fundamentalmente com o que se é” 

(Martins, 2008, p. 1-2). A postura do docente precisa ser 

condizente com o que ele ensina. 

Nesse sentido, o fazer do professor parte de um 

pensamento contra-hegemônico elaborado e a sua visão 

pedagógica cujo intuito é instigar a curiosidade do aluno e 

motivá-lo a buscar o conhecimento, resistir às forças 

contrárias e enfrentar os desafios acreditando que é possível 

superar os obstáculos. O professor reflexivo dialoga com as 

teorias de forma crítica e argumentativa, para então partir a 

prática, e se constitui um mediador do diálogo entre o aluno 

e o conhecimento, por acreditar na possibilidade de 

desconstrução e reconstrução. 

As relações desenvolvidas no chão da escola que 

parte da concepção do aluno como sujeito ativo do processo, 

promove a autonomia do educando e possibilita a 

problematização dos conteúdos, a troca de experiências e a 

valoração dos conhecimentos trazidos por esse aluno para o 

interior da escola. Nesse interim, percebe-se que “ninguém 

educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si 

mesmo, os homens se educam em comunhão, mediatizados 

pelo mundo”.(FREIRE, 1986, p. 79). 



 - 74 -   

Ser professor não pressupõe um sacerdócio, nem 

simplesmente ser vocacionado, ser professor é muito mais, é 

ter amorosidade, o ato de ensinar é um ato de amor, de querer 

bem. A prática pedagógica, quando humanizadora dá sentido 

à vida, faz com que o ser social viva plenamente a sua 

humanidade. O processo de ensino e aprendizagem não pode 

ser mecânico nem engessado, ele precisa evidenciar força 

libertadora a escola. Os conhecimentos produzidos dentro da 

escola precisam fazer com que o aluno acredite na a sua 

condição existencial e a partir dessa crença dá sentido à sua 

vida. (ARROYO, 2014). 

A inclusão na escola não significa está no meio, mas 

participar ativamente do processo, ser parte da escola e autor 

da sua história de vida e do seu processo de formação. Uma 

escola reflexiva deixa de ser apenas uma instituição de 

ensino para ser um local onde pessoas se encontram e 

aprendem juntas, é espaço de trocas, cooperação e ajuda 

mútua. A escola não é espaço de segregação, divisão nem de 

valoração do ter em detrimento do ser.    

O problema é que não basta apenas ao professor 

reconhecer o seu papel formador, mas libertar-se do 

pensamento conservador e tradicional para desenvolver a sua 

prática a partir desse entendimento e assim desconstruir os 

velhos conceitos de educação bancária e conformadora para 

promover a emergência de uma nova forma de se fazer 

educação, uma educação solidária, dialógica e 

emancipatória. Isso requer ousadia por parte do professor. 

Para que se possa compreender as funções da educação é 

fundamental que se tenha consciência de que a educação não 

é neutra e deve exercer a sua função social e política com 
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autonomia, principalmente no que diz respeito às tomadas de 

decisões. É neste sentido que se deve pensar e projetar o 

trabalho educativo. Nesse interim, o trabalho pedagógico 

precisa ser visto como uma ferramenta educacional e não 

deve ser alijado da formação do sujeito integral do sujeito. 

(FREIRE, 2013). 

A força pedagógica que viabiliza a elevação da 

autoestima e da qualidade de vida das pessoas é refletida 

através da ação docente desenvolvida no chão da escola, 

diante desse pressuposto, cabe ao professor a missão de ser 

mestre da vida.  É na concretude da prática pedagógica que 

está imbricada a relação entre teoria e prática, ou seja, entre 

o discurso e a ação real do professor, logo, se a virtualidade 

do discurso da humanização não fizer relação com a pratica 

educativa, o discurso se perde no que diz respeito a educação 

humanizadora. 

Os alunos vão à escola e levam consigo seus valores, 

suas culturas e seus conhecimentos, mas esperam dos seus 

professores os ensinamentos que façam sentidos para sua 

vida, que promova a sua formação e o preparo para a vida. 

(ARROYO, 2014). O professor é convocado a descobrir a 

sua própria humanidade para então entender que a educação 

não vai fazer do seu aluno um humano, mas que ele é 

humano antes mesmo de vir à escola, o que a educação vai 

fazer, é ajuda-lo a ser perceber e agir como humano, sabendo 

que os demais outros também são humanos. 

O professor é o facilitador do processo de 

aprendizagem e não aquele que sabe a serviço do que não 

sabe. O debate acerca da função do professor aponta para a 

necessidade de se redefinirem os cursos de formação de 
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professor, os conteúdos, os projetos educativos e também a 

estrutura da escola e a docência (FREIRE, 2013). As 

modificações não são fáceis, o novo assusta porque mexe 

com culturas, visões e interesses distintos dentro e fora da 

equipe escolar, mas são necessárias. Não há possibilidades 

de se reestruturar a educação sem atingir determinados 

interesses e ideologias.  

Uma das questões que tem enfraquecido a ação da 

escola e atrapalhado o professor no tocante ao cumprimento 

do seu papel é que para uns, a educação de boa qualidade é a 

que faz com que os alunos desenvolvam as competências 

necessárias para atender as demandas do mercado de 

trabalho, para outros é a que capacita os alunos para se 

tornarem diligentes; outros defendem que a escola precisa 

formar líderes sindicais, contestadores, cidadãos críticos, 

ainda há os que pensam que a escola precisa formar 

empreendedores, pessoas letradas ou consumidores 

conscientes.  

Ora, é evidente que a prioridade dada a um dos 

aludidos objetivos em detrimento dos outros inviabiliza o 

desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem 

capaz de formar promover a formação omnilateral. Não se 

pode tratar os objetivos da escola como superior ou inferior, 

é preciso potencializar o trabalho docente de forma que todos 

os objetivos sejam alcançados. Até porque todos os seres 

humanos carregam na sua essência a luta pela sobrevivência. 

O que a escola e os seus professores devem fazer é trabalhar 

sob uma perspectiva crítico-emancipadora que capacite a 

aluno a agir no mundo. 
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Quem ensina precisa também ter disposição para 

aprender, sob essa perspectiva, o professor precisa ter 

consciência do seu papel e entender que ele, assim como o 

seu aluno, são seres em constante processo de formação e 

aprendizagens. Apesar de o professor exercer o papel de 

mestre dentro da sala de aula, isso não anula a sua condição 

de aprendente, logo, ele precisa ser pesquisador para poder 

sempre desenvolver bem a sua prática. Mas é preciso refletir 

sobe o que ressalta Fernández. 

 

Abrir um espaço para aprender. Espaço objetivo-

subjetivo em que se realizam dois trabalhos 

simultâneos: construção de conhecimentos e 

construção de si mesmo, como sujeito criativo e 

pensante. Os pais e os professores, como primeiros 

ensinantes, podem nutrir e produzir nas crianças 

esses espaços, nos quais o aprender é construtor de 

autoria de pensamento, ou ainda perturbá-los e até 

destruí-los (2001, p.30). 

 

A escola é um espaço onde se cruzam 

simultaneamente diferentes conhecimentos e pontos de vista 

que em contato com a ação do professor corroboram para o 

aprimoramento de um conhecimento já existente, ou para a 

produção de um novo saber, mas para isso, o professor como 

facilitador do processo precisa está atento e ter um senso 

crítico reflexivo para se apropriar dos diferentes saberes, a 

afim de aprimorar os conhecimentos já existente, ou produzir 

novos conhecimentos mediante essa interação entre os 

saberes.  

Mas é preciso que se esteja atento aos mínimos 

detalhes para não correr o risco de se promover um mero e 
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fútil conflito entre os distintos saberes porque “Nesse 

encontro conflitivo, podem estar contidos os elementos 

básicos para o encontro de uma ação profissional de classe a 

serviço da classe” (ARROYO, 1986, p.34). A relação entre 

os conhecimentos precisa ser dialógica e o professor 

criterioso para que a proposta de interação não se constitua 

simplesmente aglutinação sem fundamentos e incoerente 

com a realidade. 

 
Conhecer é apropriar-se intelectualmente de 

um campo dado de fatos ou de ideias que 

constituem o saber estabelecido. Pensar é 

desentranhar a inteligibilidade de uma 

experiência opaca que se oferece como 

matéria para o trabalho de reflexão para ser 

compreendida e, assim, negada enquanto 

experiência imediata. Conhecer é tomar 

posse. Pensar é trabalho de reflexão. O 

conhecimento se move na região do 

instituído, o pensamento, na do instituinte. 

(CHAUÍ, 1984, p.60). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A título de conclusão, as necessidades da sociedade 

contemporânea exigem uma ressignificação da escola e dos 

cursos de formação dos profissionais que nela atuam. Diante 

da realidade brasileira, a impressão que se tem é que a escola 

e os seus professores têm trabalhado para manter as relações 

de poder e o status quo das classes dominantes, não há 

interesse no ser humano, existe uma enorme discrepância 

entre a teoria e a prática. 
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A evasão, a desatenção, a não aprendizagem e até a 

violência podem ser sintomas que evidenciam que a 

educação não tem dado conta de cumprir a sua verdadeira 

missão e os professores parecem acuados diante dos entraves 

que lhes são impostos. Por isso é necessário que o trabalho 

docente possa compreender-se num campo conflituoso e seja 

efetivado de forma positiva sem medo de ousar, de correr 

riscos porque na verdade o foco dos problemas está na 

insegurança que perpassa os ambientes escolares. 

 
O problema está em nós, que aprisionados 

por uma lógica linear não temos a 

oportunidade de aprofundar nossas 

alternativas desse outro mundo possível que 

desejamos construir. Temos medo de pensar 

radicalmente diferente do que estamos 

acostumados a pensar. Para construir o outro 

mundo possível não podemos fazer 

economia da nossa capacidade de ousar 

(MELLO, 2006, p.201). 

 

 A dicotomia entre o discurso e as práticas 

desenvolvidas no cotidiano da escola tem formado homens e 

mulheres descomprometidos com as questões éticas e 

cidadãs. O professor precisa se auto avaliar, cometer erros, 

repensar e se dá o direito de recomeçar, mas nunca desistir. 

O professor ousado explora o desconhecido e não recua 

diante das dificuldades da caminhada. O medo é 

imobilizador. 

 Uma escola reflexiva, ninguém é capaz de avaliar o 

seu poder. Ela é capaz de mudar paradigmas e transformar 

os destinos da sociedade e dos sistemas apenas com o seu 

poder transformador. Se a escola de fato assumir o seu papel, 
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os sujeitos que dela fazem parte, com certeza saberão o 

querem e onde querem chegar. 
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CAPÍTULO 4 
 

INCLUSÃO NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

Maria Flora Melo do Nascimento Silva6 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A educação é um direito de todos como está 

predisposto na LDB, no entanto, é preciso que todos possam 

usufruir de seus direitos, e ter acesso a um ensino digno e de 

qualidade, independentemente da necessidade educacional 

que possua, visto que, para a construção de conhecimentos 

propiciada pelo sistema educacional é extremamente 

significativa e, por outro lado, deve concorrer para que o 

sujeito possa através do conhecimento adquirido na escola, 

construir sua autonomia e desenvolver sua cidadania, num 

processo contínuo e emancipatório, proporcionando-lhe 

independentemente das necessidades educacionais que 

possua. A construção de conhecimentos inerentes ao seu 

desenvolvimento enquanto pessoa humana e social. 

Educar já não é mais atrelar-se a métodos tradicionais 

e a modelos segregacionistas de escola, sabe-se que a 

interação com o outro possibilita ao sujeito maior facilidade 
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no processo de construção de conhecimentos, bem como, a 

enfatização da importância do respeito as diferenças e as 

peculiaridades de cada um, assim como também, a 

conscientização de que limites não são incapacidades. Por 

isso, a proposta de inclusão deve ser compreendida como um 

mecanismo de integração escolar e social dos portadores de 

necessidades especiais, e ao mesmo tempo, como caminho 

formador e libertador do sujeito, que por meio da 

aprendizagem alcança um novo espaço na sociedade. 

A inclusão educacional deve ser posta em prática 

como proposta de promoção da aprendizagem e da cidadania 

de todos os indivíduos, pois, o fato de ser portador de 

necessidades educacionais especiais, na maioria dos casos 

não inviabiliza o sujeito de dispor de um processo formativo 

igualitário ao que é oferecido aos alunos regulares e, além 

disso, não o fazem tornar-se isolados do contexto 

educacional regular, pois, a educação o direito a educação é 

de todos, no entanto, ela deve ser ofertadas a todos sem 

quaisquer princípios de segregação ou exclusão, por isso, 

surge a proposta de inclusão no contexto educacional, na 

perspectiva de contribuir com o processo de democratização 

do ensino. 

 

1. O DIREITO A INCLUSÃO ESCOLAR 
 

A inclusão no contexto educacional tem se tornado 

pauta de inúmeros discursos acerca da educação nos últimos 

anos, no entanto, percebe-se que este processo está sendo 

compreendido erroneamente como a mera inserção do 

educando com necessidades educacionais especiais no 
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contexto regular, o que tem causado baixos índices de 

aprendizagem a esses alunos, configurando um fracasso 

escolar funcional, ou seja, tornando a ação educativa 

inoperante na vida desses indivíduos, por não haver maior 

comprometimento do sistema com essas questões. 

 

A política de inclusão de alunos na rede 

regular de ensino não consiste somente na 

permanência física desses alunos junto aos 

demais educandos, mas representa a ousadia 

de rever concepções e paradigmas, bem 

como desenvolver o potencial dessas 

pessoas, respeitando suas diferenças e 

atendendo suas necessidades (GUENTHER, 

2003, p.47). 
 

Assim, compreende-se o processo de inclusão como 

um processo de democratização do ensino e promoção da 

igualdade de direitos, bem como, de disseminação da 

aprendizagem e promoção da cidadania, afinal é importante 

que se busque enfatizar a necessidade de a escola contribuir 

com o desenvolvimento do sujeito e concorrer para que ele 

desenvolva sua cidadania em conjunto com os demais em 

sala de aula, visto que, as diferenças e as necessidades que 

os educandos especiais possuem não o fazem inferiores aos 

regulares. 

Neste sentido, Oliveira (2002) lembra que a 

necessidade de refletir sobre uma sociedade e uma escola 

inclusiva tem sido tema decorrente de fóruns mundiais como 

a Conferência Mundial de Educação para Todos e com a 

participação de grupos organizados da sociedade civil. Com 

isso, é preciso que a escola se adapte para atender a demanda 
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dos educandos matriculados, e o corpo docente seja 

capacitado para trabalhar com a diversidade em sala de aula. 

De acordo com Lima (2006), a legislação é explicita quanto 

à obrigação das escolas de receber as crianças que se 

apresentam para a matrícula. Ainda para a autora, é 

importante que esse acolhimento não seja meramente formal 

e que o aluno com deficiência tenha condições efetivas de 

realizar integralmente suas potencialidades.  

Por isso, considerando os aspectos relevantes nesse 

processo vale salientar que deve haver maior 

comprometimento do governo em cumprimento com os 

determinantes legais, proporcionando melhores condições de 

vida e educação para todos, sem distinção nenhuma. 

 
2. AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS DE INCLUSÃO NO 

PROCESSO DE PROMOÇÃO DE IGUALDADE  
 

As políticas educacionais são muito importantes para 

que se constituam programas de inclusão, assim como 

também, propostas que viabilizem a inserção e manutenção 

dos que são segregados no contexto educação regular, 

usufruindo dos mesmos direitos e qualidade de ensino que os 

demais. No entanto, muitas delas são erroneamente 

descumpridas por algumas instituições e educadores, 

favorecendo a ocorrência de discriminação, desrespeito e 

exclusão de grupos no contexto escolar. 

Pois, essas políticas são fundamentais para a 

construção de um sistema educacional voltado para o 

progresso e mediatizado pelos princípios da cidadania, bem 

como a promoção da igualdade sócio educacional. É por isso 

que a ONU, organismo internacional, em 10 de dezembro de 
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1948 proclama a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos como expressão “do reconhecimento da dignidade 

inerente a todos os membros da família humana e de seus 

direitos iguais e inalienáveis”. 

Entre esses direitos, podemos citar: 

 
1) Todo homem tem direito à instrução. A 

instrução será gratuita, pelo menos nos 

graus elementar e fundamental. A instrução 

elementar será obrigatória. A instrução 

técnico-profissional será acessível a todos, 

bem como a instrução superior, esta baseada 

no mérito. 

2) A instrução será orientada no sentido do 

pleno desenvolvimento da personalidade 

humana e do fortalecimento do respeito 

pelos direitos do homem e pelas liberdades 

fundamentais. A instrução promoverá a 

compreensão, a tolerância e a amizade entre 

todas as nações e grupos raciais ou 

religiosos, e coadjuvará as atividades das 

Nações Unidas em prol da manutenção da 

paz. (BRASIL, 1997, art. 26, p.134) 
 

Assim percebe-se que concebida como direito 

universal a educação deve ser concebida a todos, sem 

quaisquer distinções, o que arremete-nos a contribuir para 

que ela aconteça fundamentada nesses princípios, que 

favoreça a construção de uma sociedade mais humanizada e 

igualitária. 

 

3. A ESCOLA INCLUSIVA E SEUS BENEFÍCIOS  
 

A exclusão escolar e a segregação da educação tem 

sido uma problemática que está inspirando várias discussões, 
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e com isso, inquietado muitos profissionais da área e 

políticos, a fim de se desenvolver mecanismos que possam 

proporcionar melhores condições de ensino e aprendizagem 

na escola inclusiva, bem como, fazer com que o processo de 

inclusão se consolide de forma satisfatória e eficaz.  

A atual Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 ressalta que 

os sistemas educacionais devem possibilitar o acesso de 

alunos deficientes às classes regulares, oferecendo suporte 

teórico e prático, favorecendo desta forma a inclusão escolar, 

“[...] há uma grande preocupação no que diz respeito a uma 

política inclusivista de pessoas deficientes no seio da escola 

regular, com apoio técnico, um atendimento digno e de 

qualidade em relação a recursos materiais, físicos e 

profissionais” (DRAGO, 2011, p.67). 

Com isso, deve-se construir um sistema educacional 

que proporcione melhores resultados de aprendizagem e ao 

mesmo tempo, possibilite aos educandos com necessidades 

educacionais especiais desenvolver-se satisfatoriamente no 

contexto regular. Em cumprimento ao dispositivo legal, na 

perspectiva de contribuir com a democratização escolar. 

Em 2008, o Ministério da Educação lança a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva. O objetivo principal deste texto é “o acesso, a 

participação e a aprendizagem dos alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares, orientando 

os sistemas de ensino para promoverem respostas às 

necessidades educacionais especiais” (BRASIL, 2008, p.14). 

Expondo a importância da concretização desse processo para 

a formação do sujeito. Valendo salientar que o processo de 
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inclusão educacional deve contemplar tanto as escolas 

públicas quanto as particulares, devendo ambas as categorias 

educacionais concorrer para a melhor qualidade da 

educação.  

 

Os defensores da Inclusão acreditam que em 

se tratando de crianças com deficiência as 

instituições de educação infantil são espaços 

privilegiados onda a convivência com 

adultos e outras crianças de varias origens, 

costumes, etnias, religiões, possibilitará o 

contato desde cedo com manifestações 

diferentes daquelas que a criança vivencia 

em sua família ou num ambiente 

segregativo, permitindo-lhe, assim as 

primeiras percepções da diversidade 

humana (ARNAIS, 2003, p.9-10). 
 

Portanto, é salutar tratar sobre a inclusão desde a 

educação infantil, principalmente no que tange a inclusão de 

crianças portadoras de necessidades educacionais especiais 

de classes mens favorecidas e descendentes de família de 

baixa cultura. Sendo perceptível que os fatores sócio 

econômicos têm influenciado bastante no processo de 

inclusão. Desencadeando assim, novas propostas educativas, 

que viabilizem a aceitação do diferente não por tolerância, 

mas sim, por valorização e respeito as diferenças e as 

individualidades de cada um. 

De acordo com Campioni, Brown e Ferrara (1982 

apud COLL; MARCHESI; PALACIOS e COLS. 2010, p.46) 

os alunos com deficiência apresentam sérias limitações em 

seu desenvolvimento metacognitivo e em sua capacidade 

para transferir suas aprendizagens. Sendo assim o professor 
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precisa ser capaz de organizar e estruturar as atividades 

curriculares no auxílio a tais alunos para que possam 

aprender de forma significativa. Pois, “a sensibilidade e a 

compreensão dos outros aumenta com o reconhecimento e a 

valorização das diferenças, e não com sua ignorância” 

(MARAS e BROWN, 1992 apud COLL; MARCHESI; 

PALACIOS e COLS. 2010, p.46). 

Porém, a escola deve assumir o caráter acolhedor e 

libertador, fazendo com que os educandos sintam-se atraídos 

por ela, e ao mesmo tempo, a necessidade de estar envolvidos 

com esse contexto, por perceber que através da interação 

com os regulares, constrói seu espaço no mundo, supera 

preconceitos e rompe os desafios propostos. A inclusão diz 

respeito a todos os alunos, e não somente a alguns. Ela 

envolve uma mudança de cultura e de organização da escola 

para assegurar acesso e participação para todos os alunos que 

a frequentam regularmente e para aqueles que agora estão em 

serviço segregado, mas que podem retornar a escola em 

algum momento futuro. A inclusão não é a colocação de cada 

criança individual nas escolas, mas é criar um ambiente onde 

todos possam desfrutar o acesso e o sucesso no currículo e 

tornarem-se membros totais da comunidade escolar e local, 

sendo desse modo, valorizados (MITTLER, 2003, p. 236 

apud DRAGO, 2011, p.78-79). 

A escola é um ambiente pluralizado no qual se 

consolida o encontro de pessoas de diferentes culturas, raças 

e pensamentos, no entanto, a inserção dos educandos com 

necessidades educacionais especiais torna-se uma 

complementariedade dessa pluralidade, permitindo que os 

educandos especiais e os regulares possam interagir e 
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desfrutar de um modelo de socialização escolar diferenciado, 

que proporciona a ele conhecer a diferença do outro 

aprendendo a respeitá-la. 

 

4. A INCLUSÃO ESCOLAR E SEUS EFEITOS 
 

A escola é o órgão responsável pela construção de 

aprendizagem o desenvolvimento do sujeito e a formação de 

sua cidadania, pois, é no contexto escolar que o indivíduo 

constitui-se como ser crítico consciente, capaz de intervir 

para mudar a sua realidade e contribuir para a construção de 

uma sociedade mais solidária, democrática e humanizada, 

pois, a consciência crítica lhe permite discernir o bom do 

ruim e, além disso, criar e analisar possibilidades de 

melhores condições de vida e cidadania. Por isso, ela está 

intrinsecamente ligada ao processo de desenvolvimento do 

sujeito e, com isso, deve assumir o papel transformador e 

libertador do indivíduo, através da promoção de 

conhecimentos, independentemente das suas necessidades 

educacionais. 

De acordo com o art. 1º da Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação: 

 

A educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais.  
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Portanto, ocupando um espaço significativo na vida 

do indivíduo, o processo educativo deve tornar-se inclusivo, 

para que se possa garantir aos educandos regulares e 

excepcionais aprenderem juntos e disporem das mesmas 

condições de ensino e aprendizagem escolar, a fim de que, 

através desse processo de inclusão se garanta efeitos 

positivos no que diz respeito a aprendizagem, tantos dos 

regulares quanto dos excepcionais. 

Monteiro e Castro (1997) destacam, sobre as 

vantagens da educação integrada/inclusiva para os alunos 

portadores ou não de necessidades especiais, que: 

 

1- as crianças com deficiências/atrasos que 

frequentam programas educativos 

integrados apresentam, pelo menos, o 

mesmo nível e ritmo de desenvolvimento 

que as crianças com deficiências /atrasos 

que não frequentam programas educativos 

integrados; 

2- as crianças com deficiências/atrasos que 

frequentam programas 

educativos  integrados apresentam um 

maior número de interações sociais 

positivas e um menor número de 

comportamentos inapropriados do que as 

crianças com iguais características que não 

frequentam programas integrados; 

3- as crianças normais que estão integradas 

com crianças deficientes/ com atrasos não 

são, na sua generalidade, prejudicadas por 

esta integração, quer pela imitação de 

comportamentos inapropriados desses 

colegas, quer por uma redução no ritmo de 

desenvolvimento; 

4- nenhuma investigação regista efeitos 

adversos dos programas integrados, quer 
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para as crianças normais, quer para as 

crianças com deficiências/atrasos (p.142). 

 

Dessa forma, pode-se perceber que há inúmeras 

vantagens no processo de inclusão, pois assim as crianças 

com necessidades educacionais especiais aprendem com 

mais facilidade, e sentem-se mais estimuladas a isso. Até 

porque, essa integração da criança com o meio facilita sua 

compreensão e acompanhamento das atividades 

desenvolvidas em sala de aula. Pastells (1993) indica a favor 

do ensino integrado/inclusivo: o desaparecimento dos 

estigmas, favorecimento da maturidade das crianças que não 

têm necessidades educativas especiais, diversificação 

metodológica do ponto de vista didático. 

Ou seja, possibilita além da inclusão dos alunos com 

NEE a criação de vínculos de amizade e respeito entre os 

especiais e os regulares, vínculos esses que são levados para 

o contexto social, constituindo uma nova ideologia de 

interação entre os sujeitos regulares e os excepcionais. 

Na comparação da educação inclusiva entre Brasil e 

a Itália Mittler (2003, p. 52), afirma que: 

 

Em geral, atribui-se à Itália o mérito de ter 

sido o primeiro país a legislar e a introduzir 

um novo sistema educacional radical. De 

modo surpreendente, poucos relatos e muito 

menos avaliações estão disponíveis em 

língua inglesa. A legislação original, que foi 

implantada em 1971 e implementada em 

1975, foi totalmente radical, mesmo para os 

padrões de hoje, pois envolveu o 

fechamento da maioria das escolas especiais 
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e a transferência de todos os seus alunos 

para as escolas dos bairros onde eles viviam.  

 

Diante disso, percebe-se que ainda há muito a ser 

feito para que a inclusão educacional no Brasil possa tornar-

se realmente algo concreto. Como afirma Mantoan (2003, 

p.25), “pode-se pois imaginar o impacto da inclusão nos 

sistemas de ensino ao supor a abolição completa dos serviços 

segregados da educação especial, dos programas de reforço 

escolar, das salas de aceleração, das turmas especiais etc”. 

Entretanto, vale salientar também que a educação 

inclusiva não volta-se apenas para as crianças com 

deficiências ou portadoras de necessidades educacionais 

especiais, mas também, para crianças de etnias minoritárias, 

meninos de rua e as classes menos favorecidas, sendo essas 

classes as mais vulneráveis a discriminação e exclusão 

devido aos preconceitos. 

Segundo Heller (1972, p.54), na tentativa de 

integrações sociais associadas à ideologia, como justificativa 

de manutenção de uma situação social injusta, a favor dos 

interesses da classe social dominante: 

 

A maioria dos preconceitos, embora nem 

todos, são produtos das classes dominantes, 

mesmo quando essas pretendem na esfera do 

para-si, contar com uma imagem do mundo 

relativamente isenta de preconceitos e 

desenvolver as ações correspondentes. O 

fundamento dessa situação é evidente: as 

classes dominantes desejam manter a coesão 

de uma estrutura social que lhes beneficia e 

mobilizar em seu favor inclusive os homens 

que representam interesses diversos ( e até 
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mesmo, em alguns casos, as classes e 

camadas antagônicas).Com ajuda dos 

preconceitos, apelam à particularidade 

individual, que – em função de seu 

conservadorismo, de seu comodismo e de 

seu conformismo, ou também por causa de 

seus interesses imediatos – é de fácil 

mobilização contra os interesses de sua 

própria integração e contra a práxis 

orientada do humano-genérico.  

 
Assim, percebe-se que além dos alunos com NEE e 

os deficientes, existem outras classes que também são 

vulneráveis a exclusão educacional, os quais também devem 

ser protegidos dessa fatalidade. 

 

5. UMA VISÃO MAIS AMPLA SOBRE A INCLUSÃO 
 

A inclusão escolar não restringe-se apenas a inserção 

do diferente no contexto regular, além disso, ela prevê a 

promoção dele, seu desenvolvimento e aprendizagem, pois 

esses são os principais elementos da proposta inclusiva, 

enfatizando sempre a melhoria das condições de 

acessibilidade à escola e ao conhecimento, vislumbrando 

para a efetivação de um sistema educacional 

verdadeiramente inclusivo, sem acepções, apologias ou 

exceções de classes ou categorias à serem inclusas. 

Conforme Góes e Laplane (2013, p.1-2): 

 

A compreensão da própria ideia de inclusão 

e das formas que as políticas inclusivas 

assumem está estreitamente relacionada ao 

modo como se concretiza a dinâmica social. 

Muitos autores, de vários campos de 
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conhecimento, têm se debruçado sobre as 

características da sociedade atual, 

apontando as diferentes tendências que nela 

convivem. O amplo acesso à informação, os 

avanços tecnológicos, os sofisticados 

recursos de comunicação, a 

homogeneização promovida por certos 

aspectos do processo de globalização, o 

crescimento da distância entre as parcelas da 

população incluídas no mundo do consumo 

e aquelas dele excluídas, o esfacelamento da 

vida das comunidade e a emergência do 

individualismo como valor generalizado que 

se sobrepõe à solidariedade e à cooperação 

são alguns desses traços. 

 

Nesse cenário se institui a divisão de classes, de 

categorias, a segregação do diferente e, consequentemente, a 

exclusão, deturpando assim a perspectiva inclusiva da 

escola, ou por outro lado, criando facetas no processo de 

inclusão. Pensar a escola inclusiva leva-nos refletir sobre os 

diferentes elementos que se associam ao processo de 

inserção do diferente, compreendendo que a perspectiva 

inclusiva não se limita a isso. 

Incluir ao que tange o processo educacional consiste 

na garantia do desenvolvimento escolar e da aprendizagem 

do indivíduo, não se pode pensar a escola inclusiva de forma 

facetada, pois se for assim, jamais haverá uma verdadeira 

efetivação da inclusão. As discussões acerca desse processo 

são inúmeras, as pesquisas crescem progressivamente, 

todavia, percebe-se que a construção de um ensino de 

qualidade e inclusivo é fundamental para a melhoria da 

qualidade educacional e de vida, da maioria dos brasileiros. 
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As perspectivas inclusivas se alicerçam no processo 

de transformação social e promoção da cidadania de todos os 

indivíduos, sem que lhes sejam ofuscados direitos nem 

tampouco, negligenciem deveres, concorrendo para uma 

melhor funcionalidade social e harmonia nas relações 

estabelecidas entre as pessoas de diferentes grupos. Visto 

que, as diretrizes inclusivas são estabelecidas em 

documentos internacionais e em documentos nacionais. 

“Nesse cenário, em virtude das condições como a 

exacerbação das desigualdades, a discussão sobre a inclusão 

de alunos especiais na escola regular assume um caráter 

peculiar” (GÓES; LAPLANE, 2013, p.2). 

Quando se fala em inclusão surgem inúmeros 

pressupostos que podem concorrer para o enfrentamento de 

dificuldades em sua implantação, afinal, ainda há muitas 

concepções equivocadas acerca da inclusão, que não 

favorecem positivamente a promoção da inclusão 

educacional, tendo em vista que as desigualdades ainda são 

extremamente relevantes nesse processo, levando em 

consideração a necessidade da participação e contribuição de 

todos os seguimentos da comunidade escolar nesse processo. 

Os desafios da inclusão educacional são inúmeros. 

Infelizmente a cada dia as complicações para se efetivar uma 

verdadeira inclusão educacional são ainda maiores, 

necessitando assim, um empenho cada vez maior em fazer 

com que os processos sejam desenvolvidos numa perspectiva 

crescente, garantindo o alcance dos objetivos propostos, em 

virtude da democratização e pluralização dos mecanismos 

que favorecem a interação entre todos os indivíduos, 
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independentemente de suas peculiaridades físicas, 

psicológicas ou socioeconômicas. 

É importante compreender-se que existem inúmeros 

pressupostos a serem trabalhados para a promoção da 

inclusão, e, além disso, reconhecer que estamos num 

contexto social heterogêneo, a fim de ampliar ainda mais a 

proposta inclusiva, considerando a ilegitimidade das 

considerações que apoiam a instituição de uma escola 

homogênea, até porque, a interação múltipla entre os sujeitos 

sociais é fator crucial para a efetivação da educação 

inclusiva, por isso, é importante enfatizar esses aspectos, 

levando as pessoas a compreenderem o quanto esses 

aspectos são influenciáveis para a harmonização social. 

De acordo com Amaral (1995, p. 60-61): 

 
[...] há vários anos vem sendo introduzido – 

em contraposição às “etiquetas” de 

deficiente, incapacitado, etc. – o uso das 

expressões pessoas portadoras de e pessoas 

com [...] usualmente os discursos acerca da 

deficiência não são retratos dela, mas 

retratos de como ela é interpretada através 

de parâmetros ideológicos [...] a forma 

verbal acentua o aspecto dinâmico da 

situação; desloca o eixo de atributo do 

indivíduo para a sua condição e, 

simultaneamente, recupera a pessoa como 

“sujeito da frase”; coloca a deficiência não 

como sinônimo da pessoa (como ocorre ao 

tornar substantivo aquilo que é 

qualificativo). 

 

O processo de inclusão tem sido almejado por 

diversas pessoas, todavia, para que haja uma escola 

verdadeiramente inclusiva, é importante que se crie 
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mecanismos que potencializem a promoção dos alunos com 

necessidades educacionais especiais no contexto regular, sob 

perspectivas de melhoria dos aspectos qualitativos da 

educação, vislumbrando para a construção de um ensino 

cada vez mais eficiente e significativo. 

As propostas de inclusão precisam ser cada vez mais 

enfatizadas, para que se efetivem na prática e os indivíduos 

que “dependem” desse processo para que tenham um 

desenvolvimento melhor e num contexto plural possam ser 

percebidos a partir de suas potencialidades, sem que seu 

valor seja impostos pela condição socioeconômica ou 

necessidade educacional especial que possua. “Na 

abordagem desses problemas, o conjunto de trabalhos mostra 

uma convergência, pela tentativa de focalizar a instituição 

escolar em suas relações com a sociedade e pela preocupação 

com o que está sendo considerado ou concretizado com a 

inclusão” (GÓES; LAPLANE, 2013, p.3).  

Ser incluso educacionalmente, é muito mais que está 

no meio, é participar efetivamente dele, a fim de intervir de 

forma positiva nas relações estabelecidas com os demais e o 

conhecimento em questão trabalhados nesse contexto. A 

escola é um ambiente de contextualização, diversidade, 

conhecimento e interação, esses são pontos cruciais para que 

a aprendizagem do indivíduo aconteça de forma 

significativa, levando em consideração os elementos que 

influenciam diretamente nesse processo. 

Para que se construa uma escola inclusiva é 

fundamental que as ações de inclusão sejam direcionadas 

conforme as demandas de cada instituição, o seguimento dos 

predisponentes legais precisam ser adequado a realidade de 
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cada escola, isso é imprescindível para que se obtenham 

resultados positivos no desenvolvimento da inclusão. 

Com a proposta inclusiva se percebe a possibilidade 

da construção de uma nova realidade social, compreendendo 

o quanto os fatores da inclusão são importantes para o 

desenvolvimento de um sistema educacional cada vez mais 

democrático igualitário e de qualidade, a fim de proporcionar 

aos diferentes indivíduos o desenvolvimento de inúmeras 

competências, considerando os limites e possibilidades de 

cada um. Concorrendo assim, para o rompimento de dos 

desafios e superação dos diversos problemas que se 

instauram acerca da luta pela inclusão.  

Conforme predispõe Góes e Laplane (2013, p.5): 

 

As políticas educacionais e os modos de 

funcionamento da educação refletem 

tendências que são geradas fora do sistema 

e que afetam diversas instituições sociais. 

Por isso, a educação para todos não é uma 

questão que se refere apenas ao âmbito da 

educação, mas está relacionada às políticas 

sociais, à distribuição de renda, ao acesso 

aos bens materiais e à cultura, entre outros. 
 

Desse modo, é fundamental que haja uma maior 

atenção quanto as questões relacionadas as políticas públicas 

inclusivas, vislumbrando para o melhor atendimento das 

demandas sociais, inclusive no que concerne a promoção do 

acesso e ampliação da aprendizagem dos sujeito que 

enfrentam situação de marginalização social, pois a escola 

deve preconizar o rompimento das barreiras sociais que 
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impedem a progressão e a socialização entre as pessoas de 

diferentes situações econômicas, físicas, culturais, etc. 

São inúmeras as formas que podem tornar a escola 

num ambiente mais acolhedor e significativo para todos, e ao 

mesmo tempo, antecipador de uma nova sociedade, que se 

instituirá sob parâmetros preestabelecidos pelo próprio 

sistema educacional, inspirado na legislação internacional e 

nacional que regem e fundamentam a proposta de inclusão 

educacional. 

A preparação da escola para o atendimento a 

diversidade é fundamental, afinal como já foi mencionado 

previamente, a proposta de inclusão não se resume ao mero 

processo de inserção do sujeito diferente, mas sim, adjacente 

a isso promover a sua progressão escolar, pessoal e social, a 

partir da construção de múltiplos conhecimentos, tendo em 

vista, a importância da criação de esquemas que viabilizem 

a efetivação de um sistema educacional mais eficiente e 

conivente com as predisposições legais e conceituais que 

circunscrevem a inclusão. 

A escola precisa ser cada vez mais democrática, 

igualitária e emancipatória, afinal, esses são os principais 

pressupostos, ou melhor, princípios nos quais se alicerça a 

proposta inclusiva, que está intrinsecamente ligada ao 

processo de promoção da dignidade da pessoa humana, a 

partir da contribuição com o acesso ao direito e o 

reconhecimento do papel social que cada sujeito ocupa no 

grupo em que está inserido, bem como, sua importância para 

o mesmo, considerando seus limites e possibilidades 

impostos pela necessidade especial que possua. 
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Porém, é comum pensar numa escola de direitos, 

miscigenada, heterogênea e repleta de diversidades, 

instituídas simplesmente pelo fato de antecipar num contexto 

formal a convivência que será imposta a todos os indivíduos, 

regulares ou portadores de necessidades educacionais 

especiais na sociedade plural.  

Recrudescer a proposta de inclusão auxiliará a elisão 

ou por outro lado, a amenização de diversos aspectos, dos 

quais tendem fundamentar-se a progressão da educação 

inclusiva, que prevê a emancipação do sujeito, baseada nos 

princípios de confrontamento das barreiras postas pelo 

sistema social excludente, que visa a marginalização dos 

especiais e dos menos favorecidos, bem como, dos grupos 

que divergem das heranças culturais europeias impostas no 

país. 

“Apesar das mudanças conceituais e reflexões realizadas nos 

últimos anos nesta área do conhecimento, podemos perceber 

que muitas práticas desenvolvidas ainda estão marcadas por 

estas características históricas” (CARLO, 1999, p.32). Daí, 

percebe-se a necessidade de romper tais paradigmas, a fim 

de evitar a recrudescência da discriminação e marginalização 

dos indivíduos socialmente diferentes da maioria dos 

integrantes do grupo social. 

A inclusão traz consigo muitos aspectos positivos, 

que vislumbram a ênfase aos valores humanos e sociais, que 

se estabelecem, ou por outro lado, deviam estabelecessem. 

Os processos societários trazem consigo diversas situações 

nas quais podem ser percebidas a necessidade da intervenção 

da proposta educacional para que se potencialize ainda mais 

os aspectos que favorecem a promoção da disseminação 
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educacional entre os diferentes usuários, principalmente no 

ensino público, visto que, esta rede visa atender um número 

bem maior de alunos, e que em sua maioria pertencem as 

classes sociais menos favorecidas, o que torna-se mais um 

agravante para o processo de exclusão. 

Infelizmente, se analisarmos as influências históricas nesse 

processo, perceber-se-á que não representam aspectos 

positivos, principalmente quando se trata da inclusão do 

deficiente, uma vez que, nos primórdios sociais esses 

indivíduos eram vistos como incapazes de exercer 

fluentemente a sua cidadania, e, além disso, não havia 

estímulos para tanto. Viviam segredados e exclusos da 

sociedade funcional.  

Nesse contexto, é imprescindível atentar para a 

concepção de que a deficiência foi por muito tempo 

compreendida como incapacidade total de cidadania, 

profissionalismo, esportes, interacionismo. Isso fez com que, 

algumas pessoas, principalmente constituintes da elite 

burguesa social, sentissem a necessidade de tentar perpetuar 

tal conceito, levando em consideração os benefícios que ele 

pode proporcionar a sua classe, inclusive no que concerne a 

manutenção do poder de manipulação e influência dos 

menos favorecidos socialmente. 

“Porém, podemos inferir que, muitas vezes, essas atitudes 

acabam por não favorecer o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos alunos com deficiência” (AMARO, 2006, 

p.27). Contribuindo ainda mais para a efetivação de um 

sistema educacional excludente, fora das perspectivas que 

permitem a escolarização e aprendizagem mútua entre aluno 

especiais e aqueles considerados regulares, de modo que, 
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cada um possa ampliar suas potencialidades e adquirir os 

conhecimentos necessários para sua efetiva atuação cidadã 

na sociedade em que está inserido. 

As práticas de exclusão escolar só contribui de forma 

recrudescente com as desigualdades sociais, instituídas de 

maneira desvirtuosa arraigada nos ideais burgueses e 

neoliberais. Influenciada muitas vezes pela globalização e o 

exacerbado competitivismo trazido pelo sistema capitalista. 

Infelizmente a educação parece está sendo desenvolvida 

inoperante, obtendo resultados cada vez mais inferiores aos 

objetivos propostos. 

Conforme Góes e Laplane (2013, p.8-9): 

 

A educação apresenta-se, assim, como uma 

condição básica para o desenvolvimento 

humano que incide na qualidade da força de 

trabalho, variável estritamente associada ao 

nível de educação formal da população. Os 

níveis de educação estão fortemente 

associados, também, ao nível de renda da 

população: as populações menos 

escolarizadas possuem um nível de renda 

inferior ao daqueles com maior número de 

anos de educação formal. 
 

Todavia, criar mecanismos que possibilitem a 

disseminação da educação formal garantindo, ao máximo de 

indivíduos possíveis o acesso ao sistema educacional, 

concorrendo para o alcance da ordem e progresso expressos 

em nossa flâmula, de forma interativa e gradual, 

considerando os diferentes benefícios que estão associados a 

essas questões, e ao mesmo tempo, as influências positivas 

que inflamará na vida de diversas pessoas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Falar em inclusão no contexto educacional é 

imprescindível para que se construa uma educação mais 

eficaz e de qualidade, pautada pelos princípios da 

democracia e os ideais de igualdade e solidariedade humana, 

humanizando assim, o sistema educacional. No entanto, é 

importante salientar que não se pode falar em 

democratização educacional, sem que haja inclusão, pois, é 

importante proporcionar o acesso a educação a todos que 

dela necessitam, independentemente de suas necessidades 

educacionais, até porque, se ela é um direito de todos não 

pode idealizar de forma segregada ou excludente. 

O contexto educacional ainda deve aperfeiçoar-se 

bastante para comportar a demanda dos alunos, 

principalmente quando se trata da promoção da inclusão, 

pois, um dos maiores problemas encontrados para a 

concretização efetiva da inclusão de portadores educacionais 

em sala de aula regular é a falta de capacitação docente para 

lidar com essa realidade. Ou seja, o processo de inclusão está 

sendo interpretado como a mera inserção do portador de 

necessidades educacionais especiais na sala regular, 

deixando a desejar no que se refere ao processo de 

aprendizagem e desempenho desses educandos. Por isso, é 

preciso que haja maior comprometimento dos órgãos 

competentes para que o processo de inclusão se consolide de 

forma eficiente. 

Portanto, faz-se necessário maiores discussões acerca 

da temática, compreendendo que a inclusão deve acontecer 

de forma eficiente, garantindo ao indivíduo que é incluso 
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igualdade nas condições de ensino e aprendizagem, na 

perspectiva de contribuir com a construção de uma educação 

mais democrática e igualitária, a fim de cooperar com a 

superação do fracasso educacional e da exclusão social, até 

porque, a educação é a mola propulsora da sociedade e se 

houver inclusão na escola, consequentemente haverá na 

sociedade. 
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CAPÍTULO 5 
 

AS FAMÍLIAS COMO BASE HISTÓRICA DO 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM E  

INCLUSÃO ESCOLAR 

Gilvaneide de Barros Silva7 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A família é uma das principais responsáveis pelo 

desenvolvimento do sujeito, ela é a base na qual o indivíduo 

adquire seus valores éticos, morais e culturais, bem como, 

sua aptidão a escola e a construção do conhecimento através 

dos estímulos recebidos no contexto familiar, por isso, ela 

tem grande relevância no processo ensino aprendizagem e na 

inclusão escolar do indivíduo com necessidades 

educacionais especiais, até porque, o compromisso de 

matricular e acompanhar o sujeito na escola é incutido aos 

pais e responsáveis. 

Porém, a instituição familiar deve comprometer-se 

mais afincamente com os aspetos educacionais e formativos 

do educando com necessidades educacionais especiais, pois, 
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este deve usufruir do sistema educacional igualmente aos 

regulares, e em caráter de inclusão, na perspectiva de 

promover a cidadania e desenvolver a autonomia desses 

indivíduos, bem como, incentivar a inclusão social desses 

alunos, pois, sabe-se que a educação desenvolve-se na 

perspectiva contribuir com a progressão pessoal e social do 

sujeito, até porque, essas são primordiais na prática do 

exercício cidadão. 

A inclusão educacional precisa ser mais enfatizada e 

preconizada, portanto, percebe-se que esse processo tem sido 

compreendido como a simples inserção do educando 

especial na sala de aula regular, sem que se preconize o 

desenvolvimento da aprendizagem desse sujeito, até porque, 

a grande maioria dos professores que recebem esses alunos 

em sua sala não são habilitados para lidar pedagogicamente 

com eles, e acabam por apenas mantê-lo em sala de aula, sem 

propiciar-lhe o desenvolvimento de aprendizagem proposto. 

 

1. O PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 
 

O processo ensino aprendizagem é essencialmente 

fundamental para o desenvolvimento escolar do sujeito, 

assim como também, a construção de sua autonomia 

enquanto sujeito em processo. Por isso, a jornada escolar do 

sujeito não deve ser simplesmente uma garantia de acesso e 

permanência do aluno na escola, ela deve surgir acima de 

tudo como um caminho para o sucesso do aluno e da escola, 

visto que, é com bons resultados que a escola cresce, e que a 

conquista de resultados positivos só se dá através da 
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superação das dificuldades de aprendizagem encontradas 

pelos educandos. 

Segundo Piaget (1998), a aprendizagem é um 

processo de desenvolvimento intelectual, que se dá por meio 

das estruturas de pensamento e está estritamente relacionada 

à ação do sujeito sobre o meio, e acontece em etapas: 

assimilação, acomodação e equilibração. 

 Há que se conceber, entretanto, que nem sempre, ou 

quase sempre, esta aprendizagem foge às expectativas do 

"mestre", restringindo a uma determinada limitação do saber 

e, o fazer do aluno não imaginado pelo seu mediador do 

aprender. Quando este não alcança, não desenvolve os 

"padrões" previstos e em tempos esperados a referida 

aprendizagem. 

Segundo Freire (1994, p. 63) “[...] o homem e 

somente o homem é capaz de transcender, de discernir, de 

separar órbitas existências diferentes, de distinguir ‘ser’ do 

‘não ser’, de travar relações incorpóreas. Na capacidade de 

discernir estará a raiz da consciência de sua temporariedade”. 

Por isso, a escola deve propiciar melhores condições de 

ensino e aprendizagem, visto que, durante o processo ensino 

aprendizagem, deve-se estimular o indivíduo a construção de 

novos conhecimentos, bem como, o desenvolvimento de 

suas habilidades mentais e motoras. 

Ao professor, compete apresentar uma práxis 

libertadora, construída e assumida junto com os alunos. A 

presença do educador ou educadora não pode passar 

despercebida pelos alunos na classe e na escola, a presença 

é, em si, política. Não pode ser uma omissão, mas um sujeito 

de opções (FREIRE, 1997). Pois, este como intermediário 
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entre o aprendiz e o conhecimento, deve assumir juntamente 

com a família e toda comunidade escolar, o compromisso de 

promover uma formação eficaz ao indivíduo, mediatizada 

pelos ideais da democracia, e fundamentada nos princípios 

da criticidade e da cidadania. 

 
2. A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE 
FORMAÇÃO DO SUJEITO 
 

A família é o primeiro meio social em que a criança 

se insere, é dentro dessa instituição que o indivíduo cria a sua 

primeira concepção de sociedade e desenvolve espelhado 

nos pais e familiares seus hábitos pessoais, éticos e morais, a 

partir do processo ensino aprendizagem doméstico, ou seja, 

desenvolvido no seio familiar, no qual a família deve 

responsabilizar-se em atribuir regras de boa conduta algo 

indivíduo, bem como, estimulá-lo a ingressar e interessar-se 

pela educação escolar. 

Assim, deve estender-se sua participação na 

escolaridade do indivíduo, visto que, apesar da educação 

escolar ser distinta da familiar, ambas devem andar juntas. 

Até porque, se completam na prática da cidadania e 

construção da autonomia do sujeito num processo mútuo. 

Por isso, há uma necessidade eminente da participação da 

família nas atividades escolares do educando, para que 

ambas possam juntas desenvolver a educabilidade do sujeito. 

Porém, o professor precisa capacitar-se e desenvolver 

práticas que proporcionem o desenvolvimento do aluno, o 

que deve fundamentar-se na formação, pois, segundo Sadalla 

(1997), o professor precisa ser ajudado a refletir sobre a sua 

prática, para que compreenda suas crenças em relação ao 
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processo e se torne um pesquisador de sua ação, buscando 

aprimorar o ensino oferecido em sala de aula. 

Paro (1992) afirma que a instituição de ensino deve 

usar todos os métodos de aproximação direta com a família, 

pois dessa forma podem compartilhar informações 

significativas em relações a seus objetivos, recursos, 

problemas, além de questões pedagógicas. Somente dessa 

maneira, os pais poderão participar efetivamente do aumento 

do nível educacional, bem como do desenvolvimento de seu 

filho. Lembrando que os pais precisam impor limites aos 

filhos e aprender a dizer não quando necessário, pois, essas 

atitudes também estão ligadas a educação do sujeito e 

influenciam sua conduta na escola. Para que os filhos não 

sejam vítimas de pais que não impõem limites e submetem-

se as reações negativas de uma liberdade excessiva, por 

imaginar que a imposição de limites pode lhe fazer mal.  

 

A mim me dá pena e preocupação quando 

convivo com famílias que experimentam a 

“tirania da liberdade” em que as crianças 

podem tudo: gritam, riscam as paredes, 

ameaçam as visitas em face da autoridade 

complacente dos pais que se pensam ainda 

campeões da liberdade. (FREIRE, 2000, p. 

29). 

 

Entretanto, o reflexo dessa situação que inicia na 

família e se estende para o contexto escolar, têm dificultado 

ainda mais a atuação pedagógica do professor, de modo que, 

este enfrenta sérios problemas de comportamento com esse 

tipo de aluno, e, além disso, existem casos em que a situação 
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se prolifera em sala de aula, fazendo com que seja 

comprometido o processo ensino aprendizagem. 

Para Esteve (1999, p. 13), toda essa situação tem 

relação com uma acelerada mudança no contexto social. 

Segundo ele, 

 

Nosso sistema educacional, rapidamente 

massificado nas últimas décadas, ainda não 

dispõe de uma capacidade de reação para 

atender às novas demandas sociais. Quando 

consegue atender a uma exigência 

reivindicada imperativamente pela 

sociedade, o faz com tanta lentidão que, 

então, as demandas sociais já são outras. 

 

Por essa razão, dentro das escolas as discussões que 

procuram compreender esse quadro tão complexo e, muitas 

vezes, caótico, no qual a educação se encontra mergulhada, 

são cada vez mais frequentes. Professores debatem formas 

de tentar superar todas essas dificuldades e conflitos, pois 

percebem que se nada for feito em breve não se conseguirá 

mais ensinar e educar. Entretanto, observa-se que, até o 

momento, essas discussões vêm sendo realizadas apenas 

dentro do âmbito da escola, basicamente envolvendo 

direções, coordenações e grupos de professores. Em outras 

palavras, a escola vem, gradativamente, assumindo a maior 

parte da responsabilidade pelas situações de conflito que nela 

são observadas. 

A família é a principal responsável pela educação e o 

desenvolvimento escolar do sujeito, e juntamente com o 

estado deve proporcionar o acesso e permanência da criança 

na escola, através da promoção de um processo ensino 
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aprendizagem que favoreça o desenvolvimento da 

aprendizagem escolar da criança, a fim de propiciar melhores 

resultados educacionais e contribuir com a melhoria da 

qualidade da educação. Até porque, no que tange ao processo 

de educabilidade do sujeito deve-se haver estímulo no 

contexto familiar para que a criança desenvolva-se 

satisfatoriamente. 

Porém, no que compete a escola no desenvolvimento 

desse processo deve-se enfatizar a promoção da construção 

da autonomia e cidadania do sujeito, conscientizando-o 

através do processo de construção de conhecimento, sua 

importância no mundo e seu potencial de intervenção para 

muda-lo. Criando mecanismos de ensino que propiciem ao 

educando familiarizar-se com o conhecimento e comprovar 

a aprendizagem na prática das atividades cotidianas, tanto no 

contexto escolar, quanto no contexto familiar. Pois, diante da 

realidade sócio educacional que estamos vivendo é muito 

importante que os outros grupos que estão relacionados ao 

sujeito, principalmente a família, possam juntamente com a 

escola, concorrer para que o desempenho escolar dos 

educandos seja maior e aponte a cada dia resultados mais 

satisfatórios.  

Nessa perspectiva, vale salientar que a educação do 

indivíduo não é uma responsabilidade incutida apenas à 

escola, mas sim, a todos os envolvidos com o educando e a 

família é a base histórica desse processo, com o dever de 

contribuir para que o sujeito possa seguir sua trajetória 

escolar mediatizado pelo anseio de construção de novos 

conhecimentos, que se configura pelo crescimento do índice 



 - 115 -   

de aprendizagem, como reflexo da ação docente e do 

acompanhamento familiar na escolarização do sujeito. 

 

3. A FAMÍLIA E A ESCOLA INCLUSIVA 
 

Escola e família devem caminhar juntas no processo 

de formação do sujeito, pois, ambas devem assumir o 

compromisso de contribuir com o desenvolvimento 

educacional do aluno com necessidades educacionais 

especiais, através dos recursos dispostos pelo sistema e do 

incentivo a prática de inclusão escolar e construção da 

aprendizagem. Pois, de acordo com a LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seu artigo 1º 

está disposto que: 

 
A educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e 

pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas 

manifestações culturais. 

 

Dessa forma, compreende-se que cada uma dessas 

esferas de envolvimento do sujeito deve assumir o 

compromisso de contribuir com a educação do sujeito, 

principalmente a família, que além de ser a primeira citada, 

é a mais relevante de todas na vida do sujeito. Reiterando, o 

artigo 2º da LDB, dispõe que: 

 
A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do 
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educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 

Ou seja, a educação assume o poder de formar e 

transformar o sujeito, e não pode deter-se apenas a alguns, 

deve contemplar todos os indivíduos que aderem a escola na 

expectativa de desenvolver sua aprendizagem e constituir 

sua cidadania através da aquisição de novos conhecimentos. 

Por isso, a proposta de escola inclusiva surge da perceptível 

necessidade que integrar os educandos especiais nas salas 

regulares, a fim de proporcionar a esses alunos juntamente 

aos regulares o desenvolvimento de sua aprendizagem e o 

auxílio a superação do preconceito e das dificuldades 

encontradas por eles. Num ambiente diversificado e 

socializador. 

Esta visão assemelha-se ao que Karagiannis, 

Stainback e Stainback (1999) ressaltam sobre a necessidade 

de as escolas tornarem-se comunidades acolhedoras, sendo 

que o primeiro passo desse processo seria o desenvolvimento 

de uma cultura escolar baseada no reconhecimento, na 

valorização e no respeito a todos os alunos. Devendo haver 

a participação e intervenção da família nesse processo, tendo 

em vista que como instituição de referência para o sujeito 

deve acompanhar-lhe em todas as suas etapas educativas. 

 
A família deve, portanto, se esforçar em 

estar presente em todos os momentos da 

vida de seus filhos. Presença que implica 

envolvimento, comprometimento e 

colaboração. Deve estar atenta a 

dificuldades não só cognitivas, mas também 

comportamentais. Deve estar pronta para 

intervir da melhor maneira possível, visando 
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sempre o bem de seus filhos, mesmo que 

isso signifique dizer sucessivos “nãos” às 

suas exigências. Em outros termos, a família 

deve ser o espaço indispensável para 

garantir a sobrevivência e a proteção 

integral dos filhos e demais membros, 

independentemente do arranjo familiar ou 

da forma como se vêm estruturando 

(KALOUSTIAN, 1988). 

 

Educar, portanto, no que se refere ao papel da família 

é muito mais que inserir o aluno na escola, mas sim 

propiciar-lhe o desenvolvimento significativo, por meio da 

promoção do desenvolvimento da aprendizagem e da 

probabilidade de mudança oferecida ao sujeito por meio da 

educação independentemente de suas necessidades 

educacionais, começando pela educação familiar e a 

participação e intervenção da família na escola.  

 
4. A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR NO INÍCIO DA 

TRAJETÓRIA ESCOLAR DO SUJEITO  
 

O professor é um dos principais mediadores entre 

aprendiz e conhecimento, ou seja, sujeito e aprendizado, por 

desempenhar um papel fundamental no processo ensino 

aprendizagem do indivíduo. Com isso, há para ele a 

responsabilidade de estimular no educando desde a educação 

infantil o gosto pela escola e pela busca de construção de 

novos conhecimentos, a fim de propiciar à luz desse trabalho 

o progresso escolar do sujeito. O educador é o personagem 

mais importante no processo de formação do aluno, ele é 

aquele que desde a inserção do sujeito na escola vai 
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promover o desenvolvimento dele e também ser um 

orientador. 

 Diante disso, compreende-se a necessidade da 

intervenção pedagógica do professor na formação do sujeito, 

visto que a educação se idealiza num campo fértil que deve 

preconizar o desenvolvimento da mente humana, através de 

atividades que estimule o aluno desde o seu ingresso na 

escola. Pois, a educação infantil é uma etapa essencial na 

vida escolar da criança. 

Sobre os objetivos gerais da educação infantil o 

RCNEI ressalta que a prática desenvolvida nessas 

instituições deve se organizar de modo que as crianças 

desenvolvam as seguintes capacidades: 

 

• desenvolver uma imagem positiva de si, 

atuando de forma cada vez mais 

independente, com confiança em suas 

capacidades e percepção de suas limitações;  

• descobrir e conhecer progressivamente 

seu próprio corpo, suas potencialidades e 

seus limites, desenvolvendo e valorizando 

hábitos de cuidado com a própria saúde e 

bem-estar;  

• estabelecer vínculos afetivos e de troca 

com adultos e crianças, fortalecendo sua 

autoestima e ampliando gradativamente 

suas possibilidades de comunicação e 

interação social;  

• estabelecer e ampliar cada vez mais as 

relações sociais, aprendendo aos poucos a 

articular seus interesses e pontos de vista 

com os demais, respeitando a diversidade e 

desenvolvendo atitudes de ajuda e 

colaboração;  

• observar e explorar o ambiente com 

atitude de curiosidade, percebendo-se cada 
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vez mais como integrante, dependente e 

agente transformador do meio ambiente e 

valorizando atitudes que contribuam para 

sua conservação;  

• brincar, expressando emoções, 

sentimentos, pensamentos, desejos e 

necessidades; 

• utilizar as diferentes linguagens 

(corporal, musical, plástica, oral e escrita) 

ajustadas às diferentes intenções e situações 

de comunicação, de forma a compreender e 

ser compreendido, expressar suas ideias, 

sentimentos, necessidades e desejos e 

avançar no seu processo de construção de 

significados, enriquecendo cada vez mais 

sua capacidade expressiva;  

• conhecer algumas manifestações 

culturais, demonstrando atitudes de 

interesse, respeito e participação frente a 

elas e valorizando a diversidade (BRASIL, 

1998, p. 63, v. 1). 

Portanto, diante dos objetivos propostos pelo 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 

percebe-se que eles trazem a possibilidade de explorar as 

habilidades psicomotoras das crianças mediatizando com 

elementos que estimulem o seu interesse pela aprendizagem, 

e desde então, crie mecanismos que proporcionem ao 

educando infantil desenvolver-se significativamente. O 

conhecimento, nessa fase, se dá basicamente por meio da 

ação, da interação com os colegas e adultos, da brincadeira, 

da imaginação e do faz de conta. 

 
Sob o ponto de vista do desenvolvimento, a 

criação de uma situação imaginária pode ser 

considerada como um meio para 

desenvolver o pensamento abstrato. O 
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desenvolvimento corresponde de regras 

conduz as ações, com base nas quais torna-

se possível a divisão entre trabalho e 

brinquedo, divisão esta concentrada da 

idade escolar como um fato fundamental 

(VYGOTSKY, 1991, p. 118). 

 

Entretanto, para que compreenda as diversas 

dimensões e ferramentas a ser utilizadas nesse processo é 

importante que o professor possa conhecer os objetivos e as 

concepções pedagógicas da educação infantil, pois, isso fará 

com que ele possa desenvolver medidas que viabilizem o 

desenvolvimento escolar do sujeito, visto que, as concepções 

inovam-se a cada dia e, além disso, servem como norte para 

o educador fundamentar suas aulas e definir os objetivos 

propostos para o trabalho de cada conteúdo. 

As concepções pedagógicas na história na educação 

infantil brasileira segue um progresso gradativo de melhoria 

e adequação da escola ao educando, ou seja, tem-se 

observado que o educando vem sendo mais valorizado e com 

isso, a proposta de melhoria no que dia respeito a qualidade 

do ensino e da aprendizagem, vem evidenciando-se cada vez 

mais, seguindo um processo histórico. Visto que, o educando 

já não é mais considerado como um mero receptor passivo 

de informações, e suas expressões pessoais ganharam valor 

significativo no contexto escolar. 

Porém, o processo de educação infantil preocupa-se 

em trabalhar as habilidades individuais dos alunos e suas 

dificuldades em relação a socialização e aprendizagem, bem 

como, os elementos pertinentes ao desenvolvimento do gosto 

pela escola e busca de novos conhecimentos, convertendo-a 

na construção da aprendizagem. Afim de através do processo 
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de socialização e familiarização do sujeito contribuir 

significativamente com sua trajetória escolar. 

Entretanto, evidenciam-se que as melhorias no 

processo de educação infantil, estão intrinsecamente ligadas 

as concepções dessa modalidade de ensino e os seus 

objetivos no processo formativo da criança, visando 

melhorar a qualidade do processo ensino aprendizagem, e 

fazer com que desde o seu ingresso na escola, a criança possa 

sentir-se instigada a familiarizar-se no contexto educativo e 

desenvolver uma busca constante de novos conhecimentos, 

constituindo a partir daí sua autonomia e cidadania. O que 

cooperará afincamente com o seu progresso escolar e a 

transformação da sociedade. 

 

5. O PROFESSOR E O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO 
ENSINO APRENDIZAGEM  

 

O professor tem a função de formar o senso crítico do 

sujeito, de prepará-lo para a vida, para sociedade e para o 

trabalho, entretanto, a nossa realidade educacional tem 

exigido novos métodos para que isso aconteça e também 

novas habilidades docentes, principalmente na escola 

inclusiva, ou seja, a nossa realidade educacional nos incube 

o compromisso de além professor sermos amigos dos alunos, 

e isso nos leva a além de educar, interferir também na vida 

social e pessoal dele, mostrando-se transparente, confiável e 

comprometido com seu desenvolvimento e aprendizagem. 

Ou seja, precisamos adequar nossos métodos e 

nossos procedimentos de acordo com aquilo que queremos 

formar, nossos alunos estão mais ligados ao ser docente, do 
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que ao ter conhecimento docente, ou seja, nossa influência 

sob o educando está mais ligada ao nosso proceder, do que 

ao nosso ensinar, pois, não podemos perder a função 

formadora, até porque o educando especial precisa 

desenvolver-se educativamente, mas sim, utilizar dessa 

relação afetuosa para estimulá-lo a romper seus limites e 

adquirir o aprendizado necessário. 

Portanto, percebe-se que o educador é 

fundamentalmente essencial e o material humano é 

insubstituível no processo de formação do educando, mas, 

ele sozinho não pode assumir o compromisso de educar o 

sujeito, até porque, família e escola estão intrinsecamente 

ligadas no processo de formação do sujeito. 

Como ressalta Freire (1996, p.106):  

 
É indispensável que os pais tomem parte das 

discussões com os filhos em torno desse 

amanhã. Não podem nem devem omitir-se, 

mas precisam saber e assumir que o futuro é 

de seus filhos e seu. Esse aluno passa a 

maior parte do tempo na escola e quando o 

professor observa a mudança no 

comportamento dessa criança, e comunica 

aos pais o seu rendimento passa a melhorar 

gradativamente por isso o papel do professor 

é fundamental. 

 

Com isso, a família como base do indivíduo é 

essencial para que este possa superar suas dificuldades e 

limites de aprendizagem, através do atendimento as suas 

necessidades educacionais, fazendo com que o educando 

especial disponha de um processo ensino aprendizagem 
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eficiente, que atenda as suas necessidades educacionais e o 

proporcione o progresso escolar necessário. 

A escola inclusiva brasileira ainda precisa avançar 

bastante pra que possa atender satisfatoriamente as 

expectativas educacionais propostas com o processo de 

inclusão, porém, percebe-se que as condições de ensino 

aprendizagem oferecidas aos educandos com necessidades 

educacionais especiais pela maioria das instituições que 

atendem em alunos em salas inclusivas, interpretando o 

processo de inclusão como a simples inserção do educando 

especial na sala de aula regular.  

No que refere a participação da família no processo 

de inclusão, há uma grande deficiência principalmente pela 

falta de esclarecimento de alguns pais sobre a relevância da 

mesma nesse processo, impossibilitando melhores resultados 

no processo de formação do sujeito. Pois, a intervenção 

familiar na escola é extremamente importante para que o 

processo ensino aprendizagem possa atender as necessidades 

educacionais do aluno, tornando mais eficaz a ação inclusiva 

da educação, na perspectiva de garantir ao educando especial 

e aos regulares no contexto da sala de aula inclusiva. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Contudo, a família sendo a base do educando deve 

intervir afincamente no seu processo ensino aprendizagem, 

na perspectiva de contribuir com sua formação e 

desenvolvimento escolar, auxiliando-o a superar os 

preconceitos e desafios impostos pela sociedade as pessoas 

com necessidades educacionais especiais, ampliando o 
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processo de inclusão educacional para a vivência social, ou 

seja, desenvolvendo um trabalho múltiplo de inclusão do 

sujeito, contribuindo para a construção de uma sociedade 

mais humanizada, que valorize as diferenças e 

peculiaridades individuais. 

A família precisa assumir com mais afinco a sua 

responsabilidade no processo ensino aprendizagem do 

sujeito, não há como a escola sozinha, por intermédio do 

professor garantir a eficiência educativa do sujeito, até 

porque, a instituição familiar é a base para esse indivíduo que 

deve ingressar na escola, orientado a desenvolver as 

habilidades pertinentes a esses contexto, ou seja, os pais e 

familiares devem comprometer-se em estimular aos filhos a 

interessar-se mais pela escola, num processo contínuo de 

estímulo e acompanhamento do seu processo de ensino 

aprendizagem.  

O processo ensino aprendizagem é muito importante 

para o desenvolvimento do educando, bem como, para a 

construção de sua autonomia e cidadania, mas, o modelo 

educacional recebido em casa, influi significativamente 

nesse processo, assim como também, a procedência da 

família acerca da trajetória escolar do educando. Por isso, 

percebe-se que o trabalho docente deve ser auxiliado e 

acompanhado por toda a comunidade escolar, e 

principalmente pela família do educando, pois, diante da 

realidade socioeconômica que estamos vivenciando, e apesar 

da corrida excessiva em busca da subsistência, a intervenção 

familiar no processo formativo do sujeito é indispensável. 

Com isso, deve-se enfatizar cada vez mais a 

importância de família e escola caminharem juntas, criando 
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novas possibilidades de aprendizagem para os educandos e 

desenvolvendo um processo ensino aprendizagem que 

atenda as necessidades dos educandos, visto que, há uma 

necessidade eminente dessa parceria, e a realização dela 

proporcionará resultados de aprendizagem bem mais 

satisfatórios quando todos os envolvidos com o aluno, 

sentirem-se incumbidos com sua educabilidade e formação 

cidadã. A escola por si só, já não pode mais, atender a todas 

as expectativas dos pais com os filhos. 
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CAPÍTULO 6 
 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: A IMPORTÂNCIA DA 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TIC) PARA 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS AUDITIVAS 

Tereza Cristina Alves 8 

 

 

INTRODUÇÃO  
 

O tema da educação inclusiva tem despertado, no 

meio educacional, angústias e entusiasmos. A mudança de 

um sistema educacional, que se caracterizou 

tradicionalmente por ser excludente e segregatório, para um 

sistema educacional que se comprometa efetivamente a 

responder, com qualidade e eficiência.  

No Brasil, atualmente encontram-se dentro dos 

números do IBGE, um percentual de 3% de sua população 

na condição de portadores de surdez. O MEC aponta 

também, um número superior a 66 mil alunos portadores de 

deficiência auditiva tanto no ensino infantil, bem como no 

médio. As necessidades educacionais de todos, inclusive as 

dos alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais, exige um processo complexo de transformação, 

tanto do pensar educacional, como da prática cotidiana de 

ensino.  
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Segundo VIEIRA (2000) todo processo de 

transformação dessa natureza constitui uma mudança de 

paradigma, o que, geralmente provoca nas pessoas diversas 

reações, dentre as quais ansiedade, medo, rejeição, 

resistência, interesse e entusiasmo. 

No caso do tema aqui focalizado, o paradigma da 

construção de sistemas educacionais inclusivos, em 

desenvolvimento, requer relações interpessoais que sejam 

eficientemente acolhedoras para todos, ou seja, que atendam 

às necessidades educacionais de todos, inclusive dos que 

apresentam necessidades educacionais especiais.  

Neste momento histórico da realidade brasileira, o 

que se espera é o avanço na direção da construção de um 

sistema educacional que cumpra efetivamente com o 

proposto pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (1996), favorecendo a formação de cidadãos 

críticos e responsáveis, possibilitando o acesso ao saber 

científico e à sua utilização crítica e funcional rotineira, e 

desta forma, atuando na construção de uma sociedade mais 

igualitária e humana. 

Nesse âmbito, cumpre destacar que a inclusão de 

estudantes com deficiências no ensino regular promove um 

ambiente rico pela diversidade social e facilitador do 

desenvolvimento de todas as crianças. Nas relações 

concretas no contexto escolar, valores como respeito e 

cooperação podem ser vivenciados pelas crianças quando a 

inclusão se efetiva. Ambientes bem planejados, que 

procuram se adequar às necessidades de todos os educandos 

compreendem a escola como meio sociocultural 

fundamental à constituição dos sujeitos. Se a interação social 



 - 130 -   

entre as crianças é indispensável para promover o 

desenvolvimento, cabe à escola viabilizar as possibilidades 

de experiências socializadoras, permitindo às crianças 

desenvolverem processos psicológicos superiores. 

É possível perceber que, mediante o processo 

dinâmico que atravessa a realidade social, muito devido ao 

avanço da tecnologia, uma reorganização no dia a dia escolar 

se faz necessário. Seja na estrutura da escola, seja com o 

preparo didático dos docentes para atenderem às novas 

necessidades escolares. 

Outro fator a se levar em consideração é justamente 

o argumento que traz consigo a ideia que o professor não 

representa mais o centro da produção do saber e do 

conhecimento. Até porque uma grande quantidade do 

conhecimento vivenciado e produzido na escola não depende 

apenas deste profissional. Se faz necessário, portanto, que 

docentes e alunos possam produzir conhecimento de maneira 

crítica e compartilhada para atender às necessidades de sua 

realidade social. 

Neste aspecto, as TICS ganharam destaque devido 

estarem diretamente relacionadas com a imensa cadeia de 

informação disponíveis na sociedade ligada por redes de 

comunicação online. Além disso, as TICS por representarem 

uma nova forma de perceber as imensas camadas de 

informação disponíveis seja na sociedade, seja na escola, 

acaba sendo uma ferramenta valiosa a ser adotada no 

processo ensino/aprendizagem. 

O presente artigo de revisão de literatura trará 

contribuições para área da educação, devido ao fato de reunir 

e analisar criticamente os resultados de pesquisas anteriores 
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acerca do tema em questão, colaborando para o 

aprofundamento do conhecimento do tema investigado e 

assim favorecendo o processo de ensino/aprendizagem 

focalizado em uma educação inclusiva. 

Sabe-se que a educação é um direito social de todos 

essenciais para a dignidade da pessoa humana, consagrada 

na Constituição Federal de 1998 no art. 205.  Diante disto o 

objetivo da investigação desta pesquisa inscreve-se em volta 

da importância de uma educação com qualidade que vise a 

inclusão social do cidadão, aprimorando suas habilidades e 

competências para formação de sujeitos de direito 

participativos. Onde se demonstra também a importância da 

utilização das TICS neste processo de ensino/aprendizagem. 

 

1. METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo do tipo exploratório, descritivo 

com abordagem quantitativa, onde foi realizada revisão de 

literatura, entre as bases de dados foram utilizadas artigos 

científicos e livros. Através da revisão de literatura, pode-se 

reportar e avaliar o conhecimento produzido em pesquisas 

prévias, destacando conceitos, procedimentos, resultados, 

discussões e conclusões acerca do tema investigado, 

colaborando para a qualidade do processo educativo. 

(BENTO, A., 2012). Assim, estimulando a prática educativa 

alicerçada em conhecimento científico com resultados de 

qualidade. 

Na operacionalização desta revisão foram utilizadas 

seis etapas: seleção do objeto, das palavras chaves para a 

elaboração da revisão de literatura, definição das 
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informações a serem extraídas dos estudos selecionados, 

avaliação dos estudos incluídos na revisão, desenvolvimento 

e conclusão do estudo. Onde as palavras chaves utilizadas 

foram: educação; inclusão social; paradigma educacional. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 Segundo determina a Constituição Federal de 1988 

em seu artigo 205, “A educação, direito de todos é dever do 

Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Sabe-se, no entanto, que uma educação para todos 

depende de uma política educacional que os inclua de forma 

efetiva e real no sistema de ensino, independentemente das 

diferenças, tomando como base uma sociedade democrática. 

COLL, et al (1995) educação inclusiva é uma ação, 

desejando compreender e aceitar alguém, o outro, na sua 

singularidade. Significa abranger e abrir os braços para 

acolher todos e a cada um dos alunos.  

Sabe-se que a natureza da inclusão é diferente de 

integrar, que tem a ver com adaptar o aluno às exigências da 

escola, implica mudança de perspectiva educacional, uma 

vez que se dirige a todos os alunos. A inclusão possibilita 

maior equidade e abre horizontes para o desenvolvimento de 

sociedades inclusivas. Fazer inclusão significa desejar e 

realizar mudanças profundas em termos de concepções e 

práticas educacionais. 

A educação inclusiva, conforme Ferreira: 
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[...] não diz respeito somente às crianças 

com deficiência, cuja maioria no Brasil 

ainda permanece fora das escolas, porque 

nós nem tentamos aceitá-las – mas diz 

respeito a todas as crianças que enfrentam 

barreiras: barreiras de acesso à 

escolarização ou de acesso ao currículo, que 

levam ao fracasso escolar e à exclusão social 

(2005, p. 41). 

 

 Segundo COLL, et al (1995), as escolas são vistas 

como pequenos sistemas da sociedade os quais são capazes 

de transmitir valores e práticas culturais, que podendo ser 

positivos ou negativos, onde no exercício da cidadania serão 

usados durante a vida toda. Daí toda a sua importância na 

vida dos alunos. 

Segundo VYGOTSKI (1997) a inclusão nos 

contextos educacionais requer uma intervenção 

psicopedagógica que enfatize a mediação semiótica na 

relação com o educando com deficiência. NUERNBERG 

(2008) diz que com a existência desta intervenção 

psicopedagógica de torna possível que o educando aproprie-

se do universo cultural, por meio dos processos de 

significação ali entabulados. Nesse sentido, é possível 

discutir que o direito ao acesso ao conhecimento é também o 

direito de desenvolver-se de forma integral e apropriar-se das 

condições que favorecem a participação social de forma 

ativa, desde a educação infantil. 

Nesse contexto, Cavaco (1999) é enfático ao refletir 

a escola e suas recorrentes mudanças no âmbito social ao 

assegurar que “percorremos um tempo de mudança, de 

movimento, de dispersão. Perante a imprevisibilidade, 
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momentos há em que grandes expectativas e esperanças 

emergem do coletivo” (p. 157). O mundo contemporâneo 

exige que as pessoas sejam formadas a partir de um processo 

de formação ao mesmo tempo amplo e rigoroso, 

especializado, criativo e empreendedor e, sobretudo, com 

capacidade de solução de problemas que vierem a surgir 

(MARTINS, 1999; MATOS, 2004).  

E, justamente nesse sentido de atender as 

necessidades da comunidade que se traz a condição de 

discutir a inclusão escolar no âmbito das crianças com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE). Assim sendo, 

dando aporte para que sejam superados preconceitos que 

cercam essa modalidade de ensino marcada pela 

desconfiança. 

Por essa linha de raciocínio, torna-se importante que 

a estrutura escolar esteja preparada para receber os alunos 

portadores de Necessidades Educativas especiais. Isso inclui 

todo o aparato tecnológicos que gira em torno tanto de 

software quanto de hardware, para serem utilizados como 

ferramenta educativa. 

Já a discussão acerca da Inclusão Social, tema que 

ganhou destaque desde o final do século passado e começo 

do atual, isto é, do século XXI, pudemos presenciar a partir 

do processo de globalização, um aumento significativo das 

redes digitais e da intercomunicação entre as pessoas. 

Por essa perspectiva, se mostra necessário repensar e 

reestabelecer as maneiras de lidar com as relações entre os 

sujeitos na sociedade. Não obstante, algumas relevantes 

conquistas ocorreram no campo dos direitos humanos e na 

formação de um novo paradigma, que traz a consciência ao 
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ser humano e diz respeito a todos e todas, somos um só corpo 

social integrado e intrinsecamente interdependente por cabos 

e fios cibernéticos. 

Muito se tem discutido através da grande mídia e em 

cursos de formação de diversos segmentos sociais, a 

importância que recai as questões que tocam a inclusão da 

pessoa com deficiência na sociedade como um todo. 

A tecnologia, nesse sentido, tem tido um papel de 

protagonista em colaborar com esse processo de inclusão. 

Além disso, os avanços tecnológicos provocaram uma 

aparente mudança no contexto civilizatório, trazendo novas 

possibilidades de lidar com os problemas que tanto a 

sociedade quanto a natureza nos impõe, tornando em muitos 

casos mais fácil e rica a vida dos seres humanos, conforme 

Silvia (2005). Ainda na reflexão da autora, tais tecnologias 

possibilitaram a melhoria das condições vivencias das 

pessoas portadoras de deficiências, além de potencializar sua 

capacidade de aprendizado. 

Os recursos educacionais, com vista a apoiar estes 

alunos no processo de ensino e aprendizagem, envolvem 

inúmeros aspectos, entre os quais: professores e especialistas 

habilitados, metodologias e materiais didáticos adaptados às 

necessidades dos alunos, apoio pedagógico ao aluno e ao 

professor regular e auxílios tecnológicos (SILVIA, 2005).  

Tarouco (2006) acredita que as TICS podem 

colaborar com a melhoria de vida das pessoas com 

necessidades educacionais especiais de modo enfático. 

Melhorando tanto sua integração social, bem como laboral. 

Além disso, é salutar compreender que a utilização das TICS 

enquanto ferramenta de inclusão poderá trazer novos 
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conjuntos de experiências e vivências aos alunos portadores 

de necessidades educacionais especiais. Para CORREIA 

(2008), “a utilização das TIC pelos alunos com NEE, tem 

dois grandes objetivos curriculares, aumentar a eficiência 

dos alunos no desempenho de tarefas académicas ou do dia-

a-dia e desenvolver capacidades para aceder e controlar 

tecnologias com determinado nível de realização” (p.108). 

Outro fator decisivo é a clara noção que as TICS 

representam uma ferramenta altamente atrativa. Sobretudo 

porque elas se mostram muito estimulantes e colaboram com 

a cooperatividade, haja vista sua necessária integração com 

uma rede com outros usuários, caso bem evidente das redes 

sociais por exemplo. Nesse aspecto, enfatiza Margaret 

Simone Zulian e Soraia Napoleão Freitas (2000), ambientes 

educacionais em que a tecnologia da informação e 

comunicação estão inseridas tornam as atividades além de 

mais desafiadoras, com mais possibilidades de construir um 

conhecimento que esteja diretamente ligado a uma formação 

que se mostre mais crítica, empreendedora e com capacidade 

evidente de solução de problemas, devido ao potencial 

criador imbuído. 

Promover uma aprendizagem contextualizada, 

significativa e atrativa é necessidade numa proposta 

inclusiva, situando o aluno com necessidades educacionais 

especiais no mundo em que se encontra e onde atua. É 

necessário propiciar-lhe a oportunidade de aprender, 

interagir, criar, pensar e ter acesso a todas as tecnologias que 

o auxiliem a superar as barreiras que encontra em razão de 

sua limitação e valorizando suas potencialidades.   
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De forma mais peculiar, as Tecnologias de 

Informação e Comunicação – TICs podem auxiliar alunos 

com necessidades especiais a suplantar problemas de 

mobilidade, limitações físicas ou discriminação social. Em 

outro argumento, o autor lembra ainda que todas as 

tecnologias tem influência sobre a estruturação das relações 

humanas, “o propósito real das TICs é reestruturar as 

comunicações e as relações humanas” (WARSCHAUER, 

2006, p. 279), gerando desenvolvimento sociocognitivo e 

constituindo uma prática de inclusão digital.  

De acordo com MARTINS (2008) a utilização das 

TICS é demasiadamente vantajosa. Entretanto, a utilização 

do equipamento tecnológico não deve se tornar um fim em 

si só. Isto é, tem-se que adotar um método pedagógico sólido 

que auxilie a aplicação do recurso tecnológico. Conforme 

TAROUCO (2006), o computador é uma ferramenta que 

além de colaborar com a aprendizagem, também desenvolve 

a autonomia e serve de estímulo ao trabalho que as crianças 

desenvolvem.  Ao professor, portanto, cabe promover meios 

interativos entre a criança e a máquina. O docente, nesse 

sentido, deve adotar e adaptar programas às necessidades de 

cada criança e propor momentos de trabalho que viabilizem 

seu desenvolvimento. 

 Os portadores de deficiência auditiva são aqueles que 

possuem problemas de captação de determinados níveis de 

frequência, causando a impossibilidade de perceber e 

diferenciar alguns tipos sonoros. Assim, a utilização de 

determinados sistemas operativos e o reforço visual se 

mostra uma alternativa eficaz. 
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Na sala de aula, é imprescindível a utilização do 

quadro digital pelo professor no intuito de poder explicitar 

os textos em que está trabalhando. O computador se mostra 

um meio a parte para ser utilizado pelo portador de 

deficiência auditiva enquanto alternativa adaptativa no 

processo educacional. Para esse público, o recurso digital é 

uma ferramenta fundamental, pois além do apelo visual, 

mediante a utilização de programas específicos, os discentes 

poderão utilizar-se enquanto maneira de viabilizar sua 

comunicação e, portanto, mecanismo inclusivo. 

Sob esses domínios, é possível citr alguns programas 

utilizados para viabilizar no processo de inclusão nos 

portadores de deficiência auditiva, entre estes se destaca o 

Plaphoons. Esta ferramenta dá condições de utilizar figuras 

enquanto representação de ações. Assim, através dessas, o 

usuário poderá construir sentenças que representem ações, 

sentimentos entre outros. Outra é Player Rybená que 

converte com eficiência quaisquer documentos ou artigos em 

língua portuguesa para Libras. 

No que diz respeito a softwares que facilitem a 

comunicação de portadores de surdez, destacamos o surdo 

bilíngue. Por meio deste, é possível que o usuário possa 

construir frases tanto em Libras, quanto em português. 

Criado por Coelho e Olga Freitas, tal ferramenta é um grande 

avanço no que concerne o processo de ensino e 

aprendizagem da comunidade surda, facilitando o acesso ao 

cinema e também à literatura. 

Estando disponível através do endereço eletrônico 

www.surdobilingue.org de forma gratuita, o software torna-

se uma ferramenta importantíssima para professores. Lá, os 

http://www.surdobilingue.org/
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docentes poderão encontrar aulas prontas e disponíveis para 

serem utilizadas em escolas onde hajam alunos surdos. Este 

software pode servir para que alunos que usam o sistema 

Libras possa reconhecer a língua portuguesa e fazer as 

devidas correlações entre essas formas de comunicação para 

auxiliá-los no dia a dia. 

Nesse aspecto, Coelho é enfático ao destacar que um 

dos principais objetivos tanto do site quanto do aplicativo é 

promover um ambiente para troca de informações e 

experiências. Assim, a premissa fundamental é que docentes 

possam utilizar-se do software para planejar e preparar suas 

aulas e compartilhá-la com outros professores. 

Quanto ao planejamento das aulas é de suma 

importância bem como a utilização dos recursos visuais e 

tecnológicos que visa auxiliar acrescentando a qualidade no 

ensino dentro e fora das salas de aula, também se faz 

necessário que o professor esteja apto para exercer o controle 

de uma sala diversificada, e instigar seus alunos e realizar a 

aula com entusiasmo, transmitir confiança e estimular todos 

os alunos a explorar os temas propostos. Deve ser o condutor 

do conhecimento e estar capacitado, utilizando as suas 

habilidades em prol dos alunos. A fim de promover 

estímulos principalmente ao aluno com deficiência auditiva, 

que se sente deslocado pelas circunstâncias. A educação no 

âmbito da escola deve ser a promotora da inclusão e da 

socialização do discente por meio do afeto e da motivação 

dos ritmos de aprendizagem que cada um possuem em si; ao 

mesmo tempo o docente deve facilitar a inclusão através da 

integração e da utilização de recursos na escola visando a 
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observância que o aluno deve ter para se sentir parte do 

aprendizado que está sendo compartilhado por todos. 

Outro ponto importante a se destacar é poder contar 

com a participação e suporte de professores surdos. Este 

tendo além da oportunidade de auxiliar o professor regente 

através da tradução em tempo real da língua portuguesa para 

a língua de sinais e dando a possibilidade da escola ser um 

ambiente mais democrático. Isto é, com a possibilidade de 

inclusão de alunos com deficiência auditiva, a escola se 

mostra um ambiente com maior diversidade por ter 

condições de atender uma quantidade maior de alunos e suas 

necessidades. 

Os contributos da educação escolar nos primeiros 

anos do ensino fundamenta para os alunos portadores de 

deficiência auditiva se mostra como momento decisivo no 

processo formativo destes. Neste momento evidencia-se 

também a efetivação do processo inclusivo deste indivíduo 

na sociedade. Assim sendo, a utilização das tecnologias 

adaptativas dentro do contexto das TICS colaboram também 

para o desenvolvimento intelectual, social e cultural do 

aluno, além de sua integração, como já referido acima. 

Enfaticamente, devido o crescimento da adoção das 

tecnologias como aliada na educação e inclusão para o 

desenvolvimento de alunos portadores de surdez, se faz 

necessário compreender que ao aderir o uso dessas 

tecnologias será possível abrir mais um leque de 

possibilidades e oportunidades para a inclusão de portadores 

de necessidades educacionais especiais dentro do ensino 

regular. Pois, como defende a declaração de Salamanca 

(UNESCO, 1994;18), “as crianças e jovens com 
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necessidades educativas especiais devem ter acesso às 

escolas regulares, que a elas devem se adequar [...]”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 A sociedade, no decorrer desses séculos, criou 

estereótipo e estigmatizou os sujeitos com deficiências 

auditivas. Isso levou a classe hegemônica, os ouvintes, a 

pensar e decidir por eles. É inegável que nossas escolas 

continuam sendo produto e produtoras de exclusões sociais, 

dos mais diversos tipos.  A falta de mudança do paradigma é 

que sustenta um perfil excludente de educação, em que as 

“categorizações” das pessoas por suas diferenças sociais, 

econômicas, psíquicas, físicas, culturais, religiosas, raciais, 

ideológicas e de gênero reforçam conflitos e violências 

físicas e simbólicas.  

Diante disto percebe-se que escola precisa mudar e 

não os alunos. Ela precisa ser ressignificada de acordo com 

o paradigma de ética, cidadania e democracia que sustenta os 

movimentos inclusivos. Entende-se que para facilitar uma 

prática pedagógica inclusiva no contexto educativo deve-se 

ampliar as estratégias didáticas e diversificar seus formatos 

para atender as individualidades.  

Sabe-se que as tecnologias da informação e 

comunicação facilitam e contribuem para o desenvolvimento 

dessas estratégias pedagógicas inclusivas, onde são 

utilizadas com objetivos científicos e os recursos, 

ferramentas ou interfaces disponibilizadas pelas mesmas. 

É claro que não é suficiente utilizar-se das recentes 

tecnologias e não pensar em avançar na qualidade do ensino 
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através de equipamentos de última geração; se faz necessário 

também perceber que tais equipamentos encontram-se em 

boas condições de uso e ao alcance dos alunos, sobretudo os 

portadores de deficiência auditiva, e que este se mostre 

motivado para encarar uma nova ferramenta de ensino.  

Criar condições dignas para a educação de deficientes 

auditivos, como para qualquer ser humano com necessidades 

especiais, é este o dever dos educadores comprometidos com 

a construção de uma sociedade mais justa, solidária e feliz ao 

atuar na construção de um novo paradigma educacional, 

inclusivo. 
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CAPÍTULO 7 
 

A CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA E DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL PARA O MEIO AMBIENTE 

Antonio Isildo da Silva9 

 

 

INTRODUÇÃO  
 

No presente artigo pretende-se apresentar as 

dimensões que a educação ambiental tomou suas proporções 

dentro da educação.  A partir do levantamento bibliográfico 

foi possível constatar que a literatura a respeito da temática 

é bastante diversa, desse modo, as práticas de educação 

ambiental relatas e vistas pelas perspectivas de vários 

autores.  Nesse entendimento, podemos inferir que para 

muitos autores, o conceito de educação ambiental, está 

atrelado como as mudanças de hábitos diários a exemplo da 

reciclagem de materiais que poluem o meio ambiente. 

A educação ambiental faz-se cada vez mais 

necessária, já que este é um tema de relevância social 

predominante nos assuntos contemporâneos sendo que as 

sociedades não podem levar em consideração apenas o 

agora, sem avaliar as consequências de suas ações antrópicas 

para o futuro.  
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A educação ambiental não é compartimentada, pois 

necessita de todas as áreas do conhecimento científico e do 

currículo escolar, e exige, pois um trabalho conjunto entre 

todos; para a construção de conhecimentos que tragam 

resultados significativos e as ações sejam participativas  com 

os  habitantes da comunidade onde vive. Desenvolvem 

ainda, relações solidárias de respeito e comprometimento 

com o meio ambiente em sua totalidade, bem como o modo 

de gerenciar os recursos disponíveis no planeta.  

Os conflitos naturais de diversas percepções a 

respeito do meio ambiente exigem a reconciliação e 

compreensão e interesses dentro do princípio da oscilação 

das diferenças. Podemos observar a preocupação de vários 

segmentos da sociedade civil organizada, bem como 

entidades governamentais em temáticas atuais, como a 

preservação da biodiversidade, discussões em torno dos 

temas da Agenda 21, conferências do meio ambiente 

estadual, etc. 

 Vimos que é inevitável o comprometimento dos 

municípios na elaboração do Plano diretor, que melhor 

atendam suas necessidades políticas de meio ambiente, 

capacitação contínua de recursos humanos; e com isso a 

tomada democrática e transparente das decisões que afetam 

diretamente a qualidade de vida da comunidade e suas 

prioridades ambientais. 

 A educação ambiental não se preocupa apenas com 

a aquisição de conhecimento, mas também, 

fundamentalmente, visa possibilitar um processo de 

mudança de comportamento e aquisição de novos valores e 

conceitos convergentes às necessidades do mundo atual, com 
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as inter-relações e interdependências que se estabelecem 

entre o ambiente social, cultural, econômico, psicológico, 

humano. 

 Faz-se necessário incorporar a dimensão ambiental 

da educação no currículo escolar por ser de fundamental 

importância à sua atualização, modernização e realidade 

local, bem como trabalhar a educação ambiental, de forma a 

utilizar-se do conhecimento popular para o resgate de bases 

fortes do meio ambiente equilibrado, para a conservação e 

manutenção (PRC 1998, p. 19). 

 A respeito da Educação Ambiental e a 

Interdisciplinaridade na concepção de Fazenda: “O pensar 

interdisciplinar parte da premissa de que nenhuma forma de 

conhecimento é em si mesma exaustiva” (FAZENDA, 1995, 

p. 15). 

A educação com possibilidades enfática na 

interdisciplinaridade visa abarcar todos os conhecimentos, 

desde que contribua para os objetivos aos quais se pretende 

atingir. 

No entendimento de Medina (1994, p. 9): 

 

[...] o ambiente se gera e se constrói ao longo 

do processo histórico de ocupação e 

transformação do espaço por parte de uma 

sociedade. Portanto, surge como síntese 

histórica das relações de intercâmbio entre 

sociedade e natureza. [...] O homem entrou 

na história acreditando ser o centro do 

universo, capaz de transformar a natureza e 

de utilizar os recursos naturais para si, não 

somente abrangendo o ecossistema e suas 

inter-relações. Pensou em sua 

sobrevivência, progresso e conforto, e 
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deixou de pensar que os recursos são 

esgotáveis e que se a Terra ficar imprópria 

para a nossa moradia não teremos para onde 

fugir.  

 

A despeito de suas diversas dimensões e 

interpretações a Educação Ambiental apresenta sua 

compreensão fundamentada na reconstrução de valores, 

conscientização e trabalho da coletividade para a qualidade 

de vida, assim como está na Lei 9795/99: Art 1º - “(...) 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade”. 

No ano de 1988, no Brasil, foi promulgada a 

Constituição Federal, a qual no capítulo VI que enfatiza ao 

meio ambiente, o que a coloca como uma das mais completas 

do Mundo. Na Constituição Federal, no artigo 225, o inciso 

VI, do capítulo de meio ambiente, cria a obrigatoriedade da 

“educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente”.  

Segundo Carvalho (2006, p. 71), a Educação 

Ambiental é considerada inicialmente como uma 

preocupação dos movimentos ecológicos com a prática de 

conscientização, que seja capaz de chamar a atenção para a 

má distribuição do acesso aos recursos Naturais, assim como 

ao seu esgotamento, e envolver os cidadãos em ações sociais 

ambientalmente apropriadas. 
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Para Boff (1999, p. 34), a pedagogia da Terra é aquela 

que ensina a transformarmos a cultura da guerra e da 

violência em uma cultura de paz e não-violência, é aquela 

que transmite aos jovens e às gerações futuras valores que 

inspirem a construir um mundo de dignidade e harmonia, 

justiça, solidariedade, liberdade e prosperidade. 

Portanto, é possível perceber, através do que foi 

exposto, que a Educação Ambiental é um caminho possível 

para mudar atitudes e, por consequência, o mundo, 

permitindo ao aluno construir uma nova forma de 

compreender a realidade na qual vive, estimulando a 

consciência ambiental e a cidadania, numa cultura ética, de 

paz, de solidariedade, de liberdade, de parceria e partilha do 

bem-comum, da habilidade, da delicadeza e do bom senso. 

Ou seja, a Educação Ambiental é aquela que permite o aluno 

trilhar um caminho que o leve a um mundo mais justo, mais 

solidário, mais ético. 

Atualmente há uma crescente discussão a respeito do 

cuidado e proteção do meio ambiente, porém nota-se que 

muitas vezes as ações se pautam apenas em discutir 

teoricamente o tema, ao invés de propor ações que gerem 

atitudes conscientes, ou seja, não basta apenas dizer que 

devemos cuidar do meio ambiente e sim cada um fazer sua 

parte e ter ações que evitem agressões ao meio ambiente seja 

ele natural ou artificial.  

A escola é um ambiente que faz parte da vida de 

praticamente todos os cidadãos e cidadãs se não de maneira 

direta, mas indireta, nesse sentido a educação tem um papel 

importantíssimo para discutir temas e propor ações que 

beneficie as pessoas na atualidade e em gerações futuras. É 
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justamente no espaço escolar onde os educandos também 

adquirem valores, visão de mundo e práticas de 

sociabilidade. O tema da sustentabilidade deve ser pautado 

não apenas nas escolas, mas deve fazer parte da vida das 

pessoas, uma vez que é praticamente impossível viver sem 

que a sustentabilidade não esteja envolvida.  

O desenvolvimento de qualquer atividade humana é 

importante, mas é preciso repensar até que ponto essa 

atividade desenvolvida afeta ou não negativamente a 

natureza, precisamos respeitar o meio ambiente, uma vez que 

dependemos do meio ambiente para sobreviver. Existem 

também vários agentes poluidores do meio ambiente, 

produtos que levam muito tempo para sua decomposição na 

natureza.  

O desenvolvimento sustentável significa alcançar 

crescimento econômico sem prejudicar a preservação do 

meio ambiente e o meio social. A sustentabilidade não só se 

refere unicamente ao desenvolvimento econômico, mas 

também abrange dimensões sociais, e culturais. A escola que 

visa atitudes de sustentabilidade abrange os seguintes 

pressupostos pedagógicos: cuidado, integridade e diálogo. A 

integridade diz respeito a coerência entre a teoria e prática, o 

cuidado é uma atitude de leveza diante da “realidade”, e o 

diálogo diz respeito a uma atitude dialógica e respeitosa 

acerca da diversidade. 

Por isso, o processo de formação da cidadania e 

reavaliação de vários valores, entre eles o ético, o ambiental, 

o social entre outros. Faz-se necessário um conhecimento 

amplo e não fragmentado de concepções ético-ambientais e 

sócio cultural de práticas educativas que propiciem uma 
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compreensão real e crítica da situação atual numa visão 

global, nacional, regional e local, para com isso despertar 

atitudes que visem dinâmicas e sensibilização, cuja 

participação envolva todos: escolas e professores, alunos, 

família e comunidade. 

Nesse sentido, a conscientização das pessoas desde a 

escola, pois esse tema deve ser tratado em todas as áreas do 

conhecimento humano. 

 Em consenso, é necessária a conservação e defesa do 

meio ambiente. Sendo assim, não existe outro caminho. As 

pessoas precisam ser conscientizadas da real situação que 

nos cerca. A tomada de consciência implicar em modificação 

de ações que possivelmente poderia prejudicar o meio 

ambiente. 

 A Educação Ambiental caracteriza-se assim, por 

seguir as ideias amparadas nas concepções de gestão 

ambiental como princípio educativo do currículo e por 

centrar-se no conceito de participação dos cidadãos na gestão 

da comunidade onde está inserida.  O trabalho pedagógico é 

de fundamental importância, é através da educação 

ambiental que se pode ter o desenvolvimento de uma 

conscientização focada no interesse das pessoas pela 

preservação. 

Educação Ambiental no Brasil, no ano de 1988, no 

Brasil, foi promulgada a Constituição Federal, com um 

capítulo dedicado ao meio ambiente, o que considerou nossa 

Carta Maior como sendo uma das mais completas do Mundo.  

Na Constituição de 1988, no inciso VI do capítulo de 

meio ambiente, cria a obrigatoriedade da “educação 

ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização 
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pública para a preservação do meio ambiente”. A partir deste 

inciso e debates entusiásticos, foram instituídas leis e 

adotadas iniciativas como: •  A Lei Federal nº 6.902/81, que 

estabelece novos tipos de áreas de Preservação ambiental; •  

A Lei Federal nº 6.938/81, que institui a “Política Nacional 

de Meio  Ambiente”; •  Em 1985, a Secretária Especial de 

Meio Ambiente produziu um documento  que avaliava o 

desenvolvimento da Educação Ambiental do país, e, diversos 

níveis de julgamento;•  Em 1987, o Conselho Federal de 

Educação aprovou o parecer 226/87, onde ficou enfatizada a 

urgência da introdução da E. A,  propondo, ainda, que fosse 

iniciada na escola numa abordagem interdisciplinar, 

mostrando à população  algum posicionamento quanto aos 

fenômenos ou circunstâncias do ambiente e em 1997, foram 

lançados os Parâmetros Curriculares  Nacionais (PCN) pelo 

MEC “traduzindo” em uma proposta curricular as diversas 

iniciativas assinaladas anteriormente, de acordo com o PCN 

o Meio Ambiente é um dos temas transversais.  

Na concepção do PCN, os temas transversais são 

questões sociais de suma importância para a construção de 

uma educação para a cidadania e foram eleitos visando os 

pontos: sua urgência social, abrangência nacional, 

possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino 

fundamental e médio o favorecimento do entendimento da 

realidade e a participação na sociedade.  

A educação para formação da cidadania solicita que 

questões sociais sejam expostas para a para aprendizagem e 

a reflexão dos educandos, procurando uma abordagem 

didática que considere sua complexidade, dando-lhes a 

mesma estima das áreas. Com isso o currículo torna-se 
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flexível, uma vez que os temas podem ser priorizados e 

contextualizados de acordo com as diferentes realidades 

sociais locais e regionais e que novos temas sempre podem 

ser incluídos (PCN, 1998). 

 
1. METODOLOGIA 

Compreendemos que o papel social da pesquisa é 

algo de grande relevância, assim é possível na formação 

docente uma preocupação com os aspectos do método de 

pesquisas, possibilitando formar e capacitar profissionais 

para discutir assuntos inerentes a sua área de atuação 

embasados em conceitos científicos.   

O estudo é resultante de uma pesquisa de Campo, e 

bibliográfica, surgiram como aporte teóricos livros, artigos, 

revistas entre outros. A pesquisa foi desenvolvida mediante 

a análise do conteúdo de entrevista estruturada realizada com 

os referidos entrevistados. Porém, a utilização de um roteiro 

não impediu a interação entrevistador-entrevistado, de modo 

a garantir flexibilidade para o entrevistador e para o 

entrevistado (VIERTLER, 2002). 

No entendimento de Gil (2007, p.17) pesquisa é 

definida como: 

 
O procedimento racional e sistemático que 

tem como objetivo proporcionar respostas 

aos problemas que são propostos. A 

pesquisa desenvolve-se por um processo 

constituído de várias fases, desde a 

formulação do problema até a apresentação 

e discussão dos resultados.  
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A pesquisa é conceituada como qualitativa, pois, não 

se preocupa com responsabilidade numérica, mas com a 

compreensão de um grupo social etc. Ao longo desta 

dissertação, as estratégias foram aplicadas de forma 

participativa, com o objetivo de identificar a percepção 

ambiental dos educandos e do catador, no processo de 

sensibilização da consciência de preservação ambiental.  

O roteiro da entrevista estruturada, utilizada com os 

catadores de resíduos aparentemente sem serventia (lixo), 

consistiu de 16 questões prévias. As questões tiveram como 

fins interpretar nas falas dos entrevistados, elementos que 

caracterizam as maneiras como os resíduos e lixos vêm 

degradando o meio ambiente e principalmente o caso 

estudado.  

O local da pesquisa será: o Lixão instalado na 

Rodovia-PB083, Logradouro-PB, e na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Prefeito José Antônio Neves 

no município de Logradouro-PB, localizada na Rua 

Francisco Xavier de Oliveira, n° 208, centro – Logradouro – 

PB.   

A intenção dos questionamentos e referências foi 

discorrer acerca das questões da poluição ambiental 

provados pelo lixão na cidade de logradouro e discutir a 

educação ambiental para formação de cidadãos consciente 

para cuidar do planeta terra. 
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2. ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO APLICADO COM ALUNOS DO 
ENSINO MÉDIO 

 

A educação ambiental recebeu popularidade a partir 

da promulgação da Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, que 

instituiu uma Política Nacional de Educação Ambiental e 

através dela, foi instituída a obrigatoriedade da Educação 

Ambiental em todos os níveis do ensino formal da educação 

brasileira. A lei 9.765/99 precisa ser mencionada como um 

marco extraordinário da história da educação ambiental no 

Brasil, porque ela brotou de um longo processo de 

interlocução entre ambientalistas, educadores e governos 

(BRASIL, 1999). 

A escola é um espaço para estabelecer conexões e 

informações, uma das possibilidades para instituir condições 

e vicissitudes que instiguem os educandos a terem 

concepções e posturas cidadãs, cientes de suas 

responsabilidades, perceberem-se como complementares do 

meio ambiente. A educação formal continua sendo um 

espaço admirável para o desenvolvimento de valores e 

atitudes empenhadas com a sustentabilidade ecológica e 

social (LIMA, 2004). 

Trabalhou-se com os alunos do 3° ano do ensino 

médio, no turno da tarde. A faixa etária encontra-se entre 15 

a 18 anos de idade. Foram aplicados 4 questionários.  

Para a pergunta: Qual (is) temática(s) ambiental 

trabalhada na escola?  

O aluno A respondeu: - A importância da 

conservação do meio ambiente e biodiversidade. 
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 O aluno B respondeu: - Poluição, desmatamento, 

globalização que também envolve o meio ambiente.  

O aluno C respondeu: - A poluição das águas.  

O aluno D respondeu: - Estudamos a poluição dos 

rios e na água.  

O aprender/ensinar para Becker (2001 p.27): 

O professor, além de ensinar, precisa aprender o que 

seu aluno já construiu até o momento – condição prévia das 

aprendizagens futuras. O aluno precisa aprender o que o 

professor tem a ensinar (conteúdos da cultura formalizada, 

por exemplo). 

A sensibilidade do professor acerca de como conduz 

sua vida frente a natureza e aos recursos naturais é relevante 

para aguçar nos alunos esse amor pelo meio onde vive, amar 

a natureza é amar a si mesmo.  

Para a pergunta: Os problemas ambientais estão cada 

vez mais sendo discutidos na sociedade. O que você acha em 

relação a estes assuntos. 

Ruim; Péssimo; Não tenho interesse; Ótimo; Importante.  

O aluno A marcou a alternativa importante. 

 O aluno B marcou a alternativa ótima.  

O aluno C respondeu marcou a alternativa impor-

tante. 

O aluno D respondeu marcou a alternativa impor-

tante. 

As respostas dos alunos aponta que é importante a 

educação ambiental, discutir e propor ações para melhoria do 

meio ambiente.  

Para a pergunta. Assinale, assuntos sobre educação 

ambiental que você tem interesse em Discutir. 
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Animais; Animais em extinção; Camada de ozônio; Chuva 

ácida; Água; Esgoto; Ar; Sol; Poluição; Outros:  

O aluno A respondeu: - Poluição. 

O aluno B respondeu: - animais em extinção. 

O aluno C respondeu:- animais em extinção, água, 

poluição.   

O aluno D respondeu:- Poluição. 

Para a pergunta: Na sua escola há alguma ação 

educativa para conscientização sobre economia da água, 

energia, e sobre a não poluição do meio ambiente? Comente.  

O aluno A respondeu:- Nas ações que conscientizem 

os seres humanos sobre a não degradação ambiental são 

frequentemente debatidas.  

O aluno B respondeu:- sim.  

O aluno C respondeu:- Não existe. 

O aluno D respondeu:- sim. Economizar água e a não 

poluição do meio ambiente.  

Conscientização é rememorar a respeito de um 

determinado assunto. Acerca da memória segundo Ferreira 

(1986 p. 1117) memória é a “faculdade de reter as ideias, 

impressões e conhecimentos adquiridos anteriormente”. O 

indivíduo sempre se lembra de algo ocorrido em algum 

período da vida, isso acontece por causa da memória.  

Para a pergunta: O que são lixos na sua opinião?  

O aluno A respondeu qualquer resíduo que não 

possui mais utilidade aos seres humanos.  

O aluno B respondeu: - uma grande diversidade de 

resíduos sólidos de diferentes procedências, dentre eles o 

resíduo solido urbano gerado em nossas residências.  
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O aluno C respondeu: - É uma grande quantidade de 

resíduos que poluem o meio ambiente.  

O aluno D respondeu:- coisas que não precisamos no 

nosso dia-a-dia ao serem usados. 

Para a pergunta: Se próximo a sua casa tem um riacho 

e este se encontra cheio de lixo jogado pelas pessoas do 

bairro. O que você faria, marque apenas uma alternativa: 

a) Conversar com os moradores do bairro a não jogar lixo. 

b) Entrar em contato com a secretaria de obras para remover 

o lixo. 

c) Como todo o bairro joga resíduo no rio, também vou jogar. 

d) Não importaria, pois não interfere na sua vida. 

O aluno A, assinalou a alternativa a) conversar com 

os moradores do bairro a não jogar lixo. 

O aluno B optou pela alternativa a) conversar com os 

moradores do bairro a não jogar lixo. 

O aluno C, assinalou a alternativa a) conversar com 

os moradores do bairro a não jogar lixo. 

O aluno D, assinalou a alternativa a) conversar com 

os moradores do bairro a não jogar lixo. 

Para a pergunta: De que maneira prefere assimilar e 

discutir sobre as questões ambientais. 

Palestras. Vídeos; Pesquisa via Internet; Trabalhos e jogos 

educacionais.  

 O aluno A assinalou que prefere assimilar e discutir 

questões ambientais através de palestras.  

O aluno B assinalou que prefere assimilar e discutir 

questões ambientais através de palestras.  

O aluno C assinalou que prefere assimilar e discutir 

questões ambientais através de palestras.  
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O aluno D assinalou que prefere assimilar e discutir 

questões ambientais através de palestras.  

Para a pergunta: Na sua relação com o meio 

ambiente, você percebe: 

a) Não suporta, o canto das cigarras preferia que elas não 

existissem; 

b) Prefere ambientes onde tudo está sob o controle do 

homem; 

c) O homem deve controlar o meio ambiente, pois é um ser 

dominador; 

d) N.D.A. 

O aluno A assinalou a alternativa d) NDA (nenhuma 

das alternativas). 

O aluno B assinalou a alternativa d) NDA (nenhuma 

das alternativas). 

O aluno C assinalou a alternativa d) NDA (nenhuma 

das alternativas). 

O aluno D assinalou a alternativa c) O homem deve 

controlar o meio ambiente, pois é um ser dominador. 

Para a pergunta: Vocês têm alguma atitude para 

melhorar as condições do meio ambiente? a. Não, b. Sim  

Qual (is) 

O aluno A assinalou como não.  

O aluno B respondeu:- sim. Diminuição da produção 

industrial, e aumento da produção agrícola.  

O aluno C respondeu: - sim. Não jogar lixo em 

lugares inadequados.  

O aluno D respondeu: - sim. Não jogando lixo no 

meio ambiente.  
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Para a pergunta: De que forma você pode contribuir 

para evitar poluição ao meio ambiente?  

O aluno A respondeu: -Estabelecendo critérios de 

consciência, criando meios viáveis através de dialogo com a 

população local.  

O aluno B respondeu: - conscientizar a sociedade 

sobre os riscos e consequências da poluição, principalmente 

a individual.  

O aluno C respondeu: - Não jogar lixos em lugares 

onde prejudiquem a sociedade.  

O aluno D respondeu:- podemos evitar em não jogar 

lixo no meio ambiente jogando o lixo em aterros sanitários.  

 Para a pergunta:  O que é poluição ambiental?  

O aluno A respondeu: - degradação não natural 

provocada pelos seres humanos. 

O aluno B respondeu:- Lotação de materiais não 

utilizáveis em meios naturais.  

 O aluno C respondeu:- são os lixões que acumulam 

lixos em céu aberto ocasionando a poluição do meio 

ambiente.  

O aluno D respondeu: - Jogando o lixo no meio 

ambiente com isso você vai causar uma grande poluição 

ambiental. 

Para a pergunta: O lixão da cidade de Logradouro 

contribui para a poluição ambiental?  

 O aluno A respondeu:- sim. Pois armazena uma 

grande quantidade de resíduos prejudiciais ao meio 

ambiente.  

O aluno B respondeu:- sim. Para degradação do solo 

e do ar. 



 - 162 -   

O aluno C respondeu:- sim.   

O aluno D respondeu:- sim. Porque o lixão de 

Logradouro é muito próximo da cidade e, portanto, deveria 

ser feito um aterro sanitário.  

Para a pergunta: Você separa o lixo orgânico do não 

orgânico? 

O aluno A respondeu:- Não. 

O aluno B respondeu: - As vezes. 

O aluno C respondeu: - Não. 

O aluno D respondeu: - sim. Porque devemos separar 

um lixo do outro pq faz muito mal a saúde o lixo orgânico.  

Para a pergunta: A criação de um aterro sanitário 

diminui o impacto da poluição ambiental causado pelo lixo? 

O aluno A respondeu: - sim. Pois o lixo fica contido 

em um local apropriado, com a retenção adequada do liquido 

chorume, advindo  do lixo.  

O aluno B respondeu:- sim. Mas não tanto.   

O aluno C respondeu: - sim. 

O aluno D respondeu: - Sim. Porque com a criação 

de um Aterro melhoraria a situação do meio ambiente e 

também para a cidade.  

A questão da preservação ambiental é muito 

importante para resolver a problemática ambiental e 

conseguir a sobrevivência de futuras vidas no planeta terra. 

Diante disso, o respeito ao meio ambiente é um dever de 

sobrevivência, cabendo aos representantes políticos e sociais 

e a todas as pessoas (conforme prioriza a Constituição de 

1988) fiscalizar as indústrias poluidoras, reciclar o lixo, 

cuidar para que o esgoto não prejudique a saúde e o meio 
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ambiente tratando-o da maneira adequada, e principalmente 

cuidando da limpeza das águas, em processo de extinção. 

Desta maneira, se não assimilarmos tais problemas 

(sociais, econômicos, e até mesmo, políticos) à crise 

ambiental, talvez não vejamos a relevância de se abordar 

Educação Ambiental.  

Apesar de suas diversas dimensões e interpretações a 

Educação Ambiental tem sua concepção fundamentada na 

reconstrução de valores, conscientização e trabalho coletivo 

para aliviar a os problemas ambientais e melhorar a 

qualidade de vida, assim como está na lei 9795/99:  

 

Art 1º - (...) processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem 

valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, bem de uso 

comum do povo, essencial à sadia qualidade 

de vida e sua sustentabilidade. 

 

Percebe-se que como a Lei 9795/99 preconiza, a 

educação ambiental precisar está presente na formação do 

cidadão, ou seja, devemos “aprendê-la” desde educação 

infantil. Precisamos formar cidadãos conscientes, que sejam 

capazes de correlacionar fatos e terem uma visão crítica do 

mundo.   

Para isso, a Educação Ambiental (E. A) deve ser 

abordada de configuração interdisciplinar nas ações 

educativas na escola, em todos os níveis do ensino, 

assegurando aos educandos que a questão ambiental será é 

algo sério e precisa ser discutido por todas as disciplinas.  
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Para Adams (2004), enfrentar os problemas 

ambientais é primordial, pois é do ambiente que depende a 

qualidade de vida dos indivíduos. É necessário que todos se 

conscientizem de preservar o meio ambiente, pois, trará 

melhorias para nossa qualidade de vida.  

De acordo com Alarcão (2001), a escola tem o papel 

de preparar o cidadão, mas não deve ser pensado apenas 

como templo de preparação para a vida. A escola é a própria 

vida, um local de convivência em sociedade. Atualmente, 

com a emergência do papel da instituição de ensino como 

ambiente de transformação social, tem-se o surgimento de 

valores socioculturais que admitem novas ações da 

instituição junto com a comunidade, de modo que 

professores e alunos, a partir das atividades desenvolvidas 

em salas de aulas possam criar as condições  para 

proporcionando-lhes meios para melhorar sua qualidade de 

vida. 

De acordo com os PCNs (1997, p.29): 

 
A principal função do trabalho com o tema 

Meio Ambiente é contribuir para a formação 

de cidadãos conscientes, aptos para 

decidirem e atuarem na realidade 

socioambiental de um modo comprometido 

com a vida, com o bem-estar de cada um e 

da sociedade, local e global.  

 

Para que essas ações ocorram é necessário que todos 

estejam engajados nessa luta de cada um fazer sua parte para 

cuidar do meio ambiente e consequentemente do planeta 

terra. É importante que os docentes trabalhem com o intuito 
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de desenvolver, nos alunos, uma postura ética e critica diante 

de aspectos da realidade.  

De acordo com os PCNs de Meio Ambiente e Saúde 

(1997, p. 35-36): 

 
Preservação é a ação de proteger contra a 

destruição e qualquer forma de dano ou 

degradação um ecossistema, uma área 

geográfica ou espécies animais e vegetais 

ameaçados de extinção, adotando-se as 

medidas preventivas legalmente necessárias 

e as medidas de vigilâncias adequadas.  

 

Preservação do meio ambiente é a exercício de ações 

para preservar o meio em que vivemos, ou seja, a natureza. 

Essa preservação é realizada em beneficio do homem e da 

natureza. Não devemos usar os recursos naturais pensando 

que eles nunca irão acabar devemos preserva-los. 

Quando se analisou a problemática do lixo na cidade 

mencionada, foi observado que os motivos de tal poluição 

são fatores sociais na ausência de políticas públicas de 

controle dos resíduos sólidos e a falta de educação ambiental 

e conscientização da população na coleta seletiva facilitando 

assim na hora dos a gentes de limpeza urbana na hora 

depositar o lixo na localidade chamada de lixão. É preciso 

também que o setor de controle e limpeza dos resíduos 

urbanos promova campanhas de conscientização social 

acerca da problemática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa com o tema sobre o meio ambiente 

visou analisar os impactos ambientais junto à comunidade do 

município de Logradouro-PB no que diz respeito ao 

depositório de lixo existente nas redondezas da cidade, o 

lixão. O estudo nos traz as concepções e do modo como vem 

se dando às práticas de Educação Ambiental nas ações 

cotidianas no cuidado com o lixo e de como isso afeta o meio 

ambiente. Consideramos que foi necessário identificar as 

concepções e os entendimentos dos indivíduos pesquisados 

sobre o que ele entende por meio ambiente, educação 

ambienta, como é feita a coleta de resíduos sólidos por eles. 

Permitindo refletir acerca de nossas ações e que 

consequências podem trazer para os impactos ambientais.  

Com este trabalho, procurou-se demonstrar a 

relevância de se pesquisar com os alunos a preservação e 

defesa do meio ambiente e identificar os principais 

problemas ambientais relativos à poluição do ambiental 

causada pelo lixo. Através dos relatos dos entrevistados, 

notamos que utilizam diferentes estratégias armazenar e 

descartar o lixo, como também para a coleta de resíduos 

sólidos. E com o cuidado que se deve ter com o Ambiente, 

entendido principalmente como natureza e visando à sua 

preservação.  

Observou-se que, os entrevistados ainda apresentam 

conceitos equivocados sobre Educação ambiental. Contudo, 

as noções básicas de educação ambiental tornam-se 

necessárias para a realização de praticas que não 

prejudiquem a todos. 
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Após a realização deste estudo podemos ainda 

concluir que é possível articular e planejar ações entre a 

comunidade local,  é preciso políticas publicas no sentido de 

relacionar  o conhecimento a respeito de como cuidar do 

meio ambiente e inserido as reais necessidades do povo em 

prol da melhoria da qualidade de vida e dignidade humana. 

A Educação Ambiental é hoje o instrumento eficaz 

para se conseguir criar e aplicar meios sustentáveis na 

relação sociedade-natureza. Este é o caminho para que cada 

pessoa mude seus hábitos e adote novas atitudes que 

induzam à diminuição da degradação do meio ambiente  e 

reduzam a pressão sobre os recursos ambientais. 
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CAPÍTULO 8 
 

A HERMENÊUTICA DE COMO OS PROFESSORES 
DA ESCOLA MUNICIPAL ARLINDO ESTANISLAU DA 

SILVA, MARAGOGI – AL, AVALIAM O PROCESSO 
ENSINO/APRENDIZAGEM 

Eluzai Cardoso da Silva10 

 

 

INTRODUÇÃO 
  

O estudo da hermenêutica na avaliação tem como 

premissa a profunda relação que conduz verdade de forma 

íntegra do ser humano, no processo de ensino aprendizagem 

tanto do educador como educando, num desenvolvimento de 

saberes que dependem de múltiplos fatores entrelaçados no 

ato de avaliar. 

Dentro de mecanismo inserido no contexto social e 

político, aliado no diálogo do espírito crítico, métodos e 

prática de ensino que variam, partindo do princípio de que 

precisamos ao objeto da avaliação. Refletir as concepções 

formal e informal afim de, auxiliar o percurso do aluno na 

construção do conhecimento. 

Tendo sempre como base referencial teórico, que 

comtemplam nova visão sobre o ensino e aprendizagem, que 

 
10 Mestranda em Ciências da Educação pela Absoulute Christian 
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CENFAP. Professora do ensino fundamental na cidade de Maragogi-AL. 

E-mail: eluzaicardoso10@gmail.com  
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o aprender envolvem inteligência, desejos e necessidades 

que se faz presente no processo por meio do qual o aluno vai 

reestruturando seu conhecimento, a partir das atividades que 

executam. 

Com desafios nas diversidades de ações, estratégias e 

habilidades na execução de planejamento, atribuição e metas 

a serem obtidos tanto na forma quantitativa e qualitativa que, 

requer preparo técnico, observação e reflexão por parte da 

sociedade em relação à classe governante, na sua ideologia 

que estabelecem grupos sociais e projetam meios para obter 

recursos investidos na educação. 

Deixando do lado a massa da população no 

empobrecimento, dos procedimentos de transposição 

didática de situações diversas, que, é de não fornecer o 

desenvolvimento de conjuntos de ações que conduzem a 

aprendizagem dos alunos. 

É necessário vê que a prática avaliativa no ensino de 

nove anos, envolve interpretação na transformação do que se 

quer fazer e o que se faz realmente, nos prescritivos que 

descreve a parcela da avaliação contínua em toda a prática 

pedagógica, ignorar qualquer rótulo que serve de 

informações confiáveis, completar ou pertinentes para 

permitir uma regulação eficaz das aprendizagens. 

Conforme os pilares hermenêutico no 

desenvolvimento da educação, as mudanças das práticas de 

avaliação permitem que o (a) professor(a) metodicamente 

observe mais os alunos, a compreender suas atividades de 

maneira a adaptar sistemática e individualizada suas 

aproximações na expectativa de aprimorar as aprendizagens. 
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Durante essa pesquisa será analisado a visão dos 

professores acerca dos conceitos gerais e a interpretação 

hermenêutica do discurso dos estudantes nas atividades de 

matemática e português assim como todas as outras 

disciplinas curriculares que são utilitárias e indispensáveis, 

como forma de compreender que as vezes torna-se difícil 

para a maioria dos estudantes resolver os desafios do dia a 

dia com os conhecimentos prévios que possui, porém o 

professor tem essa responsabilidade de contextualizar os 

conteúdos trabalhados para que os estudantes não distanciem 

o que se estuda da sua realidade e para que eles não fiquem 

como  se fugisse totalmente do real sentido, entendendo 

como abstrata criando assim uma barreira para sua 

hermenêutica. 

 

1. A HERMENÊUTICA NA AVALIAÇÃO DO ENSINO 
APRENDIZAGEM 

 

A educação e a hermenêutica tem uma profunda 

relação como, uma racionalidade que conduz a verdade pelas 

condições humanas. Nas formas de legitimação do saber, o 

processo ensino aprendizagem aponta a construção do 

conhecimento dentro de mecanismo de integração dialética 

entre o instrutivo e educativo, mas, entendendo a razão e a 

racionalidade do próprio ser humano, no sentido de buscar 

um fundamento na ação comunicativa. 

Nessa perspectiva a “avaliação implica questionar e 

questionar-se, observar, investigar, refletir, exercer uma 

função dialógica e interativa, ela promove os seres moral e 

intelectual, tornando-os críticos e participativos, inseridos no 
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contexto social e político” (HOFFMANN, 2000, p. 22). 

Assim na relação pedagógica, tanto educadores quanto 

educandos, aliados na construção de resultados satisfatórios 

da aprendizagem, precisam fazer uso das possibilidades 

deste recurso avaliativo, buscando seu aperfeiçoamento 

pessoal. “A avaliação deverá encaminhar-se a um processo 

dialógico cooperativo, através do qual educandos e 

educadores aprendem sobre si mesmo no ato próprio da 

avaliação” (HOFFMANN, 2001, p. 39). 

Para que haja um resultado interativo é necessário 

haver, antes de tudo, um compromisso com o 

desenvolvimento do educando e com uma educação de 

qualidade. Num sentido de tomada de decisões dirigidas a 

melhorar o ensino e, consequentemente, a aprendizagem do 

alunado. Dentro de sistema comprometido com o 

desenvolvimento das capacidades dos alunos, que se 

expressam pela qualidade das relações que estabelecem e 

pela profundidade dos saberes constituídos. 

Encontra-se, na avaliação a qualificação e a decisão 

que necessita ser dialogadas. O ato de avaliar não é ato 

impositivo, mas dialógico, amoroso e construtivo. LUCKESI 

(2005, p. 33), afirma: 

 

Na avaliação nós não precisamos julgar, 

necessitamos isto Sim, de diagnosticar, 

tendo em vista encontrar soluções Mais 

adequadas e mais satisfatórias pelos os 

impasses e Dificuldades para isso não é 

necessário nem ameaça nem Castigo, mas 

um acolhimento e confrontação amorosa. 
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De acordo com PERRENOUD (2008, p. 105) “O 

desenvolvimento e a aprendizagem dependem de múltiplos 

fatores frequentemente entrelaçados. Assentado no ensino 

que necessita de ser produzido consciente de forma 

qualitativa e quantitativa, tanto do ponto de vista científico 

como o ponto de vista político pedagógico”. Assim sendo, 

entre o formal e informal o processo avaliativo envolvem 

formulação de julgar, comparar, ou apreciar. “Em todos os 

domínios das atividades humana o “julgar”, o “comparar”, o 

“avaliar” faz parte do nosso dia a dia seja através das 

reflexões informais que propõem as excelentes opções 

cotidiana ou, diretamente através da reflexão sistemática que 

define tomada de decisões”. (DALBEN, 2005, p. 66). 

Nesse ponto, o nível administrativo de que depende o 

avaliador, utiliza raciocínio mais centrado nos processos 

ligados aos conhecimentos adquiridos pelos alunos com, 

tendência a uniformizar os critérios. Mas com análise no 

espírito crítico, métodos e práticas de ensino. Inserindo a 

hermenêutica da educação formal e informal estratégias de 

análise de dados a identificação de semelhanças e diferenças 

com interpretação nos referenciais teóricos que auxiliam a 

compreensão dos objetivos. 

Pois, a educação é um processo que sucede em 

qualquer meio, é a partir da familiaridade social que o ser 

humano tem. A educação significa para Niskier (2001, p. 23-

24) “[...] o ato de pensar, agir, de querer e sentir [...]”. Assim 

a importância da hermenêutica na educação variam 

conforme a época, lugar em que o método hermenêutico 

tenham finalidade dos questionamento e indagações as 

respostas. 
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2. DESAFIOS DA AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO 
CONTEMPÔRANEA 

 

No Brasil na primeira metade do século XX 

encontramos investidas significativas a favor da educação, 

tanto no pensamento quanto nas ações. Mas o que se vê é a 

diversidade dos recursos em jogo, tanto no momento da 

aprendizagem quanto no momento da avaliação, as 

habilidades estratégias em jogo na avaliação, é 

provavelmente nas classes dominantes. O mérito se espraia 

por vários campos, as autoridades produz ideologia que se 

caracteriza nos domínio de grupos sociais causando danos 

aos demais seres humanos. 

É interessante notar que nessa ideologia, o ideal está 

no planejamento. De acordo com Luckesi (2005, p. 105) “O 

ato de planejar é a atividade intencional pela qual se projetam 

fins e se estabelecem meios para atingir”. No que consiste 

emitir juízo de dados de informações pertinentes ou de linha 

de ação de condutas e estratégias. 

Tanto na esfera individual, pessoal e social é 

necessário objetivar habilidades, atitudes, conhecimentos 

técnicos e aspectos de valores às necessidades do processo 

que se atribui no foco da aprendizagem. De acordo com 

Perrenoud (2008, p. 59) “A avaliação jamais cabe a uma 

única pessoa. Ela é vista como ação social em processo 

coletivo que deve ser acompanhado e reorientado com 

ferramentas pedagógicas nos sentidos indagativo e 

investigativo as múltiplas dimensões que permitem acessar o 

que pensa, como agem, como se realiza, como desenvolver 
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as atividades e, a partir desse levantamento atribuir para o 

avanço da aprendizagem”. 

Diante desses enfoques, o que contribuem 

diretamente para a progressão das aprendizagens é esforço 

empreendido no processo de ensino aprendizagem de forma 

a contemplar melhor abordagem pedagógica e, o mais 

apropriado método adequado o contexto de ensino às 

necessidades do aluno. Que são novos caminhos na escola no 

sentido de construir saberes que busca a formação intelectual 

do ser humano. Assim, a hermenêutica como 

desenvolvimento das potencialidades de valores do ser 

humano no sentido proposto. 

 
O ser humano não age de forma mecânica, a 

sua prática é sempre intencional, mas 

marcadas por uma [...] referência a objetivos 

e fins [...]. Ao agir o homem está Sempre se 

referenciando a valores, de tal modo que 

Todos os aspectos de sua realidade, todos os 

aspectos De suas experiências, todas as 

situações são Atravessadas por um 

coeficiente de valoração (SEVERINO,1941, 

p. 183). 

 

Pois, é necessário favorecer na avaliação, mecanismo 

formativo entre o ensino do professor (a) e as aprendizagens 

dos alunos, no fio de comunicação entre formas de ensinar e 

formas de aprender “[...] a serviço de pedagogia que entenda 

e esteja preocupada com a educação como mecanismo de 

transformação social” (LUCKESI, 2002, p. 28). 
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3. PRÁTICA AVALIATIVA NO ENSINO FUNDAMENTAL I 
 

Hoje, com o ensino de nove anos, a mudança das 

práticas de avaliação é então acompanhada por uma 

transformação de ensino da gestão da aula, do cuidado com 

os alunos em dificuldade. Com finalidade de registrar 

avanços e recuos dos alunos, a fim de informar o professor 

acerca do processo, para que, assim, possa mediar e trocar 

estratégias de ação adequadas a cada um e às suas 

potencialidades. Dessa maneira, Perrenoud (2008, p. 149) “A 

avaliação formativa coloca à disposição do professor (a) 

informações mais precisas mais qualitativas, sobre os 

processos de aprendizagem”. Daí as atitudes e aquisições dos 

professores é ponto de partida por mudanças das práticas de 

avaliação de sentido de reconstrução dos métodos de 

trabalhos. 

Com ações que permitem retomada do planejamento, 

bem como, construir instrumentos partindo das interações 

que vão se construindo no interior da sala de aula com os 

alunos e suas possibilidades de entendimento dos conteúdos 

que estão sendo trabalhado. Mas com clareza nos informes 

técnicos no que diz respeito à relação entre as necessidades 

educacionais dos alunos e o tipo de escolarização, currículo 

ou recursos que necessitam. 

Faz-se necessários no currículo alguns critérios e 

princípios acerca do papel social das ações, nas concepções 

relativas a valores, atitudes e conteúdos num olhar 

relacionado a desenvolver possibilidades de socializar 

experiências e construir no dia a dia da sala de aula, uma 

intensa relação entre professores e alunos que propicia o 
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contínuo surgir de juízos de valor nas atitudes tanto de 

professores, como de alunos. 

Para atuarmos, em qualquer situação da 

aprendizagem a prática reflexiva deve ser cultivada e 

protegida tanto por profissionais quanto por aqueles que o 

dirigem. De acordo com a ideia da avaliação formativa, 

Perrenoud (2008, p.120) A reflexão insiste “geralmente 

sobre a construção de uma representação dos conhecimentos 

e dos processos sobre a parte de interpretação do 

observável”. Mas diante de toda importância da avaliação no 

processo educativo: destacamos que a avaliação deve ser 

conscientemente vinculado a concepção de sociedade 

escolar de ensino que queremos. 

Com a ampliação do ensino de nove anos, a prática 

avaliativa entre a legislação, o entendimento e a introdução 

de medidas legais pelos profissionais da educação, o âmbito 

do sistema de ensino, o nosso objetivo não é destacar os 

múltiplos motivo do fracasso escolar do aluno, mas apenas 

pôr em reflexão duas atividades escolares, ensinar e 

aprender. 

Aprender com prazer, aprender brincando, brincar 

aprendendo, aprender a aprender, aprender a crescer, a escola 

é um espaço de aprendizagem e, dificilmente conseguirá 

propiciar situações para que ele se apropriem de diferentes 

conhecimentos gerados pela sociedade. Não é simplesmente 

selecionar o que ensinar, mas precisamos refletir sobre quais 

saberes poderão ser mais relevantes para o convívio diário 

do educando que frequentam nossas escolas e para sua 

inserção cada vez mais plena nessa sociedade letrada, pois 

eles têm o direito de aprender os conteúdos das diferentes 
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áreas do conhecimento que lhes asseguram cidadania no 

convívio dentro e fora da escola. 

Assim sendo, a avaliação não se dever representar o 

fim do processo de aprendizagem, nem tão pouco a escolha 

inconsciente de instrumentos avaliativos, mas sim, a escolha 

de um caminho a percorrer na busca de uma escola 

necessária a formação inicial e contínua que 

instrumentalizam o docente, desenvolver as competências 

para a sua atuação junto aos alunos. 

Com relação à formação continuada (NÓVOA, 1991, 

p. 21) diz: 

 

A formação continuada deve ser centrada na 

investigação e na Reflexão. Em seus estudos 

distinguiu dois “modelos” de formação 

Continuada: os estruturantes,” organizados 

previamente a partir de Uma lógica de 

racionalidade científica e “técnica”, e os 

“construtivista”, que parte de uma reflexão 

contextualizada para a montagem dos 

Dispositivos de formação contínua, no 

quadro de uma regulação Per- manente das 

práticas de “trabalhos”. 

 

A avaliação contínua para o educador, a prática 

educativa nesse processo torna-se instrumento que auxilia ao 

aluno conquistar conhecimento de seus avanços, 

dificuldades e possibilidades. Mas ela não escapa do cálculo 

evidente dos custos e benefícios que está no berço de 

qualquer aplicação dos alunos na escola. Pois hoje, a 

evolução do pensamento na doutrina do direito brasileiro, 

constrói entendimento hermeticamente fechado acerca do 

custo da avaliação escolar, oriundo pelos recursos públicos 
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que vem sofrendo significativas mudanças num caminho de 

ajuste periódico de planejamento, currículo, prática 

pedagógica, sem esquecer o ensinar e aprender. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimento deste estudo na hermenêutica da 

avaliação da aprendizagem, diante do que foi relatado 

implica refletir de forma crítica e participativa os 

procedimentos nos aspectos sociais, éticos e políticos, a 

clareza da razão na racionalidade do próprio ser humano. 

No processo avaliativo que norteia os métodos 

quantitativo e qualitativo na ação direcionada entre formal e 

informal, os elementos de estímulos nos potenciais 

individuais e coletivo que constituem aprendizagens 

significativas. 

Diante do modo de aprender, que promover desafios 

no planejamento nas ações tanto no momento da 

aprendizagem quanto da avaliação, nas habilidades e 

estratégias que caracterizam domínio e, às vezes esse 

domínio constitui-se em grupos sociais com finalidade de 

atrair para seus bens próprio, os recursos direcionado a 

educação. Deixando a massa da população em plena miséria 

e logo é vista pelas condições em que se efetivam a 

aprendizagem. 

Se faz necessário, observar as atitudes e aquisições 

das mudanças das práticas avaliativas nos informes técnicos 

de juízos de valor, dos elementos que compõem a ampliação 

que envolvem propostas pedagógicas nas referências de 

organizações estruturais e diretrizes. No âmbito 
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administrativo sistematizado na construção que busca 

constantemente a melhoria do ensino aprendizagem. 

Com desenvolvimento crítico, reflexivo, de avaliação 

contínua. No despertar da consciência com habilidade, 

coragem, dedicação e compromisso, nos desafios mais 

frequente na escola e na sala de aula, que indica mudanças 

necessárias nas estratégias e execução de atividades a 

serviços de avaliação que tenha princípio, um objetivo em si, 

um meio de verificar se os alunos adquiriram os 

conhecimento visados. 

Para avançar no sentido dessa mudança, faz-se 

necessário trazer para a sala de aula um novo sentido à 

aprendizagem, no modo de flexibilizar os objetivos, os 

conteúdos, as formas de ensinar e de avaliar. Num caminho 

que compreende as representações que subentendem uma 

avaliação contínua. 

Dentro das necessidades coerentes e concretas, em 

processo dinâmico e interativo, que identifica a finalidade da 

avaliação em princípio hermenêutico que o ser humano 

possui, no ato pensar, agir, querer e sentir. Pois o que 

predomina e determina o ser humano neste estudo de 

interpretações é o meio em que vivem. 

Os professores do Ensino Fundamental I da Escola 

Municipal Arlindo Estanislau da Silva deixam claro que a 

maioria dos estudantes apresentam inúmeras dificuldades na 

hora de resolver situações problemas e interpretativos, tais 

problemas fazem parte do mundo da interdisciplinaridade e 

exige dos mesmos  uma visão holística, um olhar 

hermenêutico que precisa ser estingado para que estimule a 

interpretação, compreensão, análises, questionamentos e aos 
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poucos vá controlando o habito de usar aquelas fórmulas 

metódicas impostas pelos livros didáticos, fórmulas 

memoráveis,  que nem sempre solucionam os problemas, 

pois, cada um precisa buscar essa compreensão particular, 

através de atividades práticas, perguntas que condizem com 

o real, interação, favorecendo assim interação na vivencia 

professor/aluno, onde o diálogo será o eixo norteador do 

processo ensino/ aprendizagem.  
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CAPÍTULO 9 
 

A IMPORTÂNCIA DA HERMENÊUTICA NO 1º ANO DO 
ENSINO FUNDAMENTAL 

Maria Nazaré dos Santos11 

 

 

Introdução 
 

O presente artigo enfatiza a hermenêutica no campo 

educacional considerando os desafios e conquistas que 

envolvem o processo educacional. 

No século XIX quando estabeleceu como disciplina 

da teologia e filosofia, sofrendo uma evolução na função 

pragmática de interpretação de textos literários começou a 

desenvolver com uma ampla função para trabalhar contra o 

pensamento alienante na ciência moderna. A hermenêutica 

tem a oferecer uma forma de desvelo daquilo que está 

escondido, onde podemos não apenas ver, mas vivenciar o 

que existe no cotidiano. A mesma nos remete a uma 

experiência que promove um convívio de pluralidade que se 

fundamenta para interpretação e compreensão da vida. 

A hermenêutica na educação tem a função dialógica 

e reflexiva, sobre tudo a interpretação e compreensão, uma 

abertura para a escola com um mero espaço de reprodução e 

 
11 Graduada em Pedagogia pela Universidade de Pernambuco – UPE. 

Especialização em Psicopedagogia Institucional pela Faculdade Pio 

Décimo – Sergipe. Atualmente mestranda pela Absoulute  Chisttian  

University. 
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conhecimento, na qual é possível uma comunicação entre o 

professor e o aluno. 

Na educação diversos estudos investigam o que é 

possível fazer dentro das escolas para a melhoria dos 

resultados escolares, posteriormente, o desenvolvimento no 

mercado, a infraestrutura escolar, professores e diretores 

melhor qualificados dentre outras atividades oferecidas nas 

escolas. 

No entanto as políticas educacionais e necessárias 

que tenham um marco importante sobre os resultados 

educacionais. 

Nações desenvolvidas ou em desenvolvimento 

investem no que acredita ser as melhores formas de elevar a 

aprendizagem escolar. Ter uma formação para garantir o 

crescimento econômico e sustentável, ou seja, a escola é o 

melhor caminho para atingir esse objetivo. 

Com o estabelecimento do ensino fundamental de 

nove anos tem-se um momento de transição na vida da 

criança, trazendo-lhe novidades e desafios, às vezes 

ansiedade ou medo. Essa fase requer uma adaptação da 

criança e todos envolvidos no processo considerando-se a 

entrada com seis anos de idade, as peculiaridades da faixa 

etária e a recente implantação do ensino fundamental de nove 

anos nas redes de ensino públicas e privadas no Brasil. 

Conforme as orientações gerais do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), essa modificação vai além da 

inclusão de mais um ano de ensino, não apenas transferir as 

crianças de seis anos os conteúdos e atividades da tradicional 

primeira série, mas conceber uma estrutura organizada dos 
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conteúdos em ensino fundamental de nove anos e 

considerando o perfil do aluno. 

A entrada e a permanência do aluno na educação 

básica tem sido alvo frequente das políticas públicas, com o 

objetivo de qualificar a mão de obra no mercado de trabalho. 

Essas políticas tem o objetivo de preparar os 

indivíduos para o emprego e consequentemente, para o 

crescimento econômico do país. 

Enfim vivemos no mundo em que há um caminho só 

de ida, nessa trajetória há muitas curvas no caminho que nos 

permite há ocultar ou nivelar novos horizontes, outras 

interpretações, outros mundos a ser revelado. Por isso as 

variedades de interpretação existentes são apenas variações 

do mesmo. Com a árdua tarefa da filosofia contemporânea 

que se revela como reflexão hermenêutica. 

 

1. A hermenêutica na implantação do ensino fundamental de 
nove anos  

 

De acordo coma Lei nº 4.024 de 1961, estabelecia 

quatro anos pelo acordo de Punta Del Este e Santiago, o 

governo brasileiro assumiu a obrigação de estabelecer a 

duração de seis anos primários para todos os brasileiros, 

prevendo cumpri-la até 1970. 

Em 1971 a Lei nº 5.692 estendeu a obrigatoriedade 

para oito anos de idade. Já em 1996, a LDB, sinalizou para o 

ensino obrigatório de nove anos, a iniciou-se aos seis anos de 

idade. Este se tornou meta da Educação Nacional pela Lei nº 

10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprovou o PNE. 

O ensino fundamental de nove anos é um movimento 

mundial. São vários os países que o adotaram. 
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Conforme o PNE Lei nº 10.172/2001 a implantação 

progressiva do Ensino Fundamental de nove anos com a 

inclusão das crianças de seis anos de idade. 

O PNE estabelece, que a implantação progressiva do 

Ensino Fundamental de nove anos com a inclusão das 

crianças de seis anos deve ser em consonância com a 

universalização do entendimento na faixa etária de 7 a 14 

anos, esta ação requer planejamento e diretrizes norteadoras 

para o atendimento integral da criança em seus aspectos 

físico, psicológico, intelectual e social, além de metas para 

expansão do atendimento com garantia de qualidade. 

A implementação do primeiro ano do ensino 

fundamental foi concebida conforme as intenções de 

“oferecer maiores oportunidades de aprendizagem no 

período da escolarização obrigatória e assegurar que, 

ingressando mais cedo no sistema de ensino, as crianças 

prossigam nos estudos, alcançando maior nível de 

escolaridade.” (BRASIL, 2004, p.14). Tal proposta carrega 

consigo variados pontos de interrogação, pois, muito mais 

que acesso, se faz indispensável refletir acerca da qualidade 

da formação educativa que essas crianças estarão recebendo, 

para serem pensadas e acolhidas. 

 

1.1. Objetivos da ampliação do ensino Fundamental para nove 
anos são: 

 

a) Melhorar as condições de equidade e de qualidade da 

Educação Básica; 
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b) Estruturar um novo ensino fundamental para que as 

crianças prossigam nos estudos, alcançando maior 

nível de escolaridade. 

c) Assegurar que, ingressando mais cedo no sistema de 

ensino, as crianças tenham mais cedo um tempo mais 

longo para as aprendizagens da alfabetização e o 

letramento.  

 

1.1.1. As normatizações 
 

• Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 – Artigo 208. 

• Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Admite a 

matricula no Ensino Fundamental de nove anos, 

iniciar-se aos seis anos de idade. 

• Lei nº 10.172 de 09 de janeiro de 2001 – estabelece o 

ensino fundamental de nove anos com a meta da 

educação nacional. 

• Lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005 – altera a LDB 

e torna obrigatório a matriculas das crianças de seis 

anos de idade no ensino fundamental. 

• Lei nº 11.274 de 06 de fevereiro de 2006 – altera a 

LDB e amplia o Ensino Fundamental para nove anos 

de educação, com a matrícula de crianças de seis anos 

de idade e estabelece prazo de implantação pelos 

sistemas até 2010. 
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2. O PLANO DE ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVE ANOS 
 

• Estudo de demanda de matrícula no ensino 

fundamental; 

• Planejamento da quantidade de turmas no ensino 

fundamental; 

• Estudos e medidas necessárias ao 

redimensionamento da educação infantil de forma a 

não prejudicar a oferta e a qualidade e preservando 

sua identidade pedagógica; 

• Redimensionamento do espaço físico; 

• Reorganização do quadro de professores quando 

necessário; 

• Formação inicial e continuada de professores e 

demais profissionais da educação; 

• Adequação e aquisição de mobiliário e 

equipamentos; 

• Adequação e aquisição de materiais didático-

pedagógicos; 

• Garantia de transporte e merenda escolar; 

• Reorganização administrativa necessária para as 

escolas e as secretarias de educação; 

• Processo de avaliação, especialmente para o ciclo de 

infância (três primeiros anos); 

• As orientações normativas pedagógicas para a 

construção do referido plano encontra-se nos 

pareceres nº 06/2005 e 04/2008 e nos documentos 

MEC referentes ao programa implantação do ensino 

fundamental de nove anos. 
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2.1. Nomenclatura 

 

A resolução nº 3 de 3 de agosto de 2005, do Conselho 

Nacional de Educação indicou a nomenclatura a ser adotada 

para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental: 

• Educação Infantil – 5 anos de duração - até 5 anos de 

idade. 

Creche – até 3 anos de idade. 

Pré-escola – 4 e 5 anos de idade. 

• Ensino Fundamental – 9 anos de duração – até 14 

anos de idade. 

Anos iniciais – 5 anos de duração – 6 à 10 anos de 

idade. 

Anos iniciais – 4 anos de duração – 11 á 14 anos de 

idade. 

 

2.1. Tabela de organização do Ensino Fundamental em nove 
anos 

 
8 anos de 

duração 

9 anos de 

duração 

Idade correspondente no início do ano 

letivo (sem distorção idade/ano) 

,, 1º ano 6 anos 

1ª série 2º ano 7 anos 

2ª série 3º ano 8 anos 

3ª série 4º ano 9 anos 

4ª série 5º ano 10 anos 

5ª série 6º ano 11 anos 

6ª série 7º ano 12 anos 

7ª série 8º ano 13 anos 

8ª série 9º ano 14 anos 
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3. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 
 

O ensino fundamental ampliado para nove anos de 

duração é um novo ensino fundamental, que exige uma 

proposta pedagógica própria para ser desenvolvida em cada 

escola (parecer CNE/CEB nº 4/2008). 

O debate em torno do ingresso de crianças de seis 

anos de idade no Ensino Fundamental refere-se ao contexto 

em que o tema infância nunca fora tão enfatizado. Adotando 

como ponto de partida a hipótese que os postulados em torno 

da infância requerem reformas no âmbito educacional e, 

estas têm acentuada influência na vida das crianças 

independentemente de suas classes sociais, mostra-se 

indispensável rever quais as representações infantis que 

deram embasamento à ampliação do ensino fundamental, em 

caso específico na implantação do primeiro ano. 

Portanto, um novo ensino fundamental requer um 

currículo novo com diferentes fatores socioeconômicos, 

políticos e culturais que contribuam para que venham a ser 

entendido como: 

a) Os objetivos a serem alcançados por meio do 

processo de ensino (LDB 9394/96, Lei de Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, 

novas DCN para o Ensino Fundamental em 

Discussão no CNE); 

b) As áreas do conhecimento (LDB 9394/ 96 – artigo 

26, Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental); 

c) Matriz Curricular definida pelos sistemas de ensino 

(LDB 9394/96 – art. 26); 
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d) Oferta equitativa de aprendizagens e consequente 

distribuição equitativa da carga horaria entre os 

componentes curriculares. (LDB 9394/96, parecer 

CNE/CEB nº 18/2005); 

e) As diversas expressões da criança (Ensino 

Fundamental Nove Anos: orientações pedagógicas 

para a inclusão das crianças de seis anos de idade); 

f) Os conteúdos a serem ensinados e aprendidos (LDB 

9394/96, parecer CNE/CEB nº 4/2008, Ensino 

Fundamental de Nove Anos: orientações 

pedagógicas para a inclusão das crianças de seis anos 

de idade); 

g) As experiências de aprendizagens escolares a serem 

vividas pelos alunos; 

h) Os processos de avaliação que terminam por influir 

nos conteúdos e nos procedimentos selecionados nos 

diferentes graus da escolarização. 

A lógica, na escola, continua sendo pensada por e 

para adultos. Nesse contexto, as crianças, principalmente 

aquelas que não vivenciaram a educação infantil, terão 

grandes chances de se frustrar logo no início de uma etapa a 

qual permanecerão (ou não) por muitos anos.  

 
Talvez escutar a infância possa ser um 

caminho para outra escolarização possível. 

Afinal, os tempos são outros e os processos 

de escolarização não podem estar 

vinculados à manutenção de um modo 

conservador de estruturação pessoal e 

social. (BARBOSA e DELGADO, 2012, 

p.119) 
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O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de 

Educação Básica organizou documentos de orientação 

pedagógica, com o objetivo de subsidiar a discussão sobre o 

currículo escolar. 

A escola não deve esperar que as crianças façam tudo 

o querem, mas que elas queiram tudo o que fazem e que ajam 

e não sejam forçadas à ação (...) o que se deve fazer é explicar 

seus interesses, ligar a eles, isto é, a sua vida o que se desejar 

ensinar. A didática deve transformar os fins futuros a que 

visam os programas escolares em interesses presentes para a 

criança (CLAPAREDE, 1954, p. 301,2). 

 

4. A HERMENÊUTICA NA ATUALIDADE 

 

A tradição proporciona uma educação de base, 

mesmo que na atualidade o ensino seja atualizado através da 

tecnologia, e que conheça os benefícios que a mesma 

ferramenta traz tanto para os educadores como para os 

educandos. 

Hoje já é incontestável que a compreensão de 

qualquer texto perpassa pela contaminação da experiência de 

vida do leitor. Para Gadamer (1997, p. 402), “quem quiser 

compreender um texto realiza sempre um projetar” e, “como 

isso pode provocar equívocos” (RICOEUR, 1987, p. 104), 

Gadamer alerta sobre a necessidade de se proteger. 

No século XXI e tido como o século do conhecimento 

para a melhoria de vida e crescimento profissional, 

financeiro e a educação vista com um propósito de ser bem 

aproveitado e muitas vezes não acontece. “A hermenêutica 

sempre se propôs como tarefa estabelecer o entendimento 
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onde não há o entendimento ou onde foi distorcido”. 

(GADAMER, 2007, p. 387). 

Somente a partir dos tempos modernos, a 

hermenêutica vem alcançar o status de ciência “da 

compreensão, do interpretar e do produzir sentido diante da 

pretensão da universalidade da metodologia científica” 

(GADAMER Apud ALVES, 2011, p. 18). Para atingir tal 

propósito, a hermenêutica se desprende de todas as algemas 

dogmáticas e, assim, permite-se a si mesma submeter à 

Bíblia, na qualidade de texto escrito, a uma interpretação 

gramatical e, ao mesmo tempo, histórica. Nesse contexto, a 

teoria hermenêutica surge entre os séculos 16 e 17, mas, 

somente a partir do século 20 a consciência filosófica 

descortinou a almejada universalidade, no âmbito das 

ciências interpretativas. Nesse contexto, a hermenêutica 

emerge, como “uma nova hermenêutica como arte da 

interpretação correta de todas as fontes escritas" (BRITO et 

al, 2013). Trilha, assim, a rota que segue a partir de Dilthey, 

Orígenes, Agostinho, Flacius e Lutero, até se deparar com a 

hermenêutica de compreensão filosófica encontrada em 

Heidegger e Gadamer. Traça-se, pois, uma longa trajetória 

até a hermenêutica alcançar o status de uma doutrina 

metodológica do processo interpretativo-investigativo atual. 

Segundo os dados nacionais o Brasil ocupa o 3º lugar 

em Educação entre 65 países avaliados pela (PISA) mesmo 

com programa social que incentivou a matrícula de 98º de 

crianças entre 6 e 12 anos, 731 mil crianças ainda estão fora 

da escola (IBGE). 

O analfabetismo funcional de pessoas entre 15 e 64 

anos foi registrado em 28% no ano de 2009 (IBOPE). 34% 
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dos alunos que chegam ao 5º ano de escolarização ainda não 

conseguem ler, 20% dos jovens que concluem o ensino 

fundamental e que moram nas grandes cidades, não 

dominam o uso da leitura e da escrita, professores recebem 

menos que o piso salarial. 

Conforme o relatório da Comissão Internacional 

sobre a educação para o século XXI da UNESCO aponta que 

é preciso, antes de tudo, melhor o recrutamento, a formação, 

o estatuto social e as condições de trabalho dos professores, 

pois estes só poderão responder ao que deles se espera se 

possuírem os conhecimentos e as competências, as 

qualidades pessoais, e as possibilidades profissionais e a 

motivação requerida. 

No pronunciamento do professor Fernando Haddad, 

Ministro da Educação, na sessão Plenária do Conselho de 

Educação em setembro de 2008, nessa ocasião ele anunciou 

a criação de sistema Nacional de Formação dos Profissionais 

da Educação Básica. No âmbito nacional várias ações vêm 

sendo realizadas, em nível municipal segundo o preceito 

constitucional e da LDB, municípios tem investido na 

formação continuada de seus professores, em especial 

visando qualifica-los para uma melhor construção e 

implantação do ensino fundamental de nove anos. 

 

5. PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – PNE 
 

O projeto de lei que cria o Plano Nacional de 

Educação (PNE) para vigorar de 2011 a 2020 foi enviado 

pelo Governo Federal ao Congresso Nacional em 15 de 
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dezembro de 2010. O texto prever formas de a sociedade 

monitorar e cobrar cada uma das conquistas previstas. 

O PNE foi criado para garantir a todo brasileiro o 

direito à educação básica de qualidade. Suas 20 metas 

visam erradicar as desigualdades educacionais, formar os 

alunos para o mercado de trabalho, promover o acesso e a 

permanência dos alunos na escola, formar cidadão 

conscientes de seus direitos e deveres, valorizar a pluralidade 

cultural, incentivar a sustentabilidade socioambiental e 

valorizar os profissionais da educação. Tais metas vigoram 

pelo período de 10 anos, até todos os objetivos serem 

alcançados. 

No ano de 2014, o Ministério da Educação (MEC) 

sancionou seu Plano Nacional de Educação (PNE), 

determinando quais diretrizes, metas e estratégias para a 

política educacional do país para a próxima década. O 

escrito, constituído mediante reflexões e debates envolvendo 

variados setores sociais, também serve enquanto suporte 

para a elaboração para os planos locais de educação, isto é, 

dos estados e dos municípios. De acordo com a Emenda 

Constitucional nº 59/2009, o PNE deverá ser reelaborado a 

cada dez anos. 

As metas seguem o modelo de visão sistêmica da 

educação estabelecida em 2007 com a criação do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE). Tanto as metas 

quanto as estratégias premiam iniciativas para todos os 

níveis, modalidades e etapas educacionais. Além disso, há 

estratégias específicas para a inclusão de minorias, com 

alunos com deficiências, indígenas, quilombolas, estudantes 

do campo e alunos em regime de liberdade assistida. 
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• Universalização e ampliação do acesso e 

atendimento em todos os níveis educacionais são 

metas mencionadas ao longo do projeto, bem como 

incentivo a formação inicial e continuada de 

professores e profissionais da educação em geral, 

avaliação e acompanhamento periódico e 

individualizado de todos os envolvidos na educação 

do país – estudantes, professores, profissionais, 

gestores e demais – estímulos e expressões do 

estágio. O projeto estabelece ainda estratégias para 

alcançar a universalização do ensino de quatro a 17 

anos, prevista na Emenda Constitucional nº 59, de 

2009. 

• A expansão da oferta de matrículas gratuitas em 

entidades particulares de ensino e de funcionamento 

estudantil também está contemplada, bem como o 

investimento na expansão e na reestruturação das 

redes físicas e em equipamentos educacionais, 

transportes, livros, laboratórios de informática, redes 

de internet de alta velocidade e novas tecnologias. 

• O projeto confere força de lei às aferições do Índice 

de Desenvolvimento de Educação Básica (IDEB) – 

criado em 2007, no âmbito do PDE – para escolas, 

municípios, estados e país. Hoje a média brasileira 

está em 4,6 nos anos iniciais do ensino fundamental 

(do primeiro ao quinto ano) a meta é chegar a 6,0 (em 

escala até 10) em 2012. Outra norma prevista no 

projeto é contra todos os resultados do IDEB com a 

média dos resultados em matemática, leitura e 

ciências obtidos nas provas do programa 
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internacional de Avaliação de Alunos (PISA). Em 

2009, a média foi de 395 pontos. A expectativa é 

chegar a 493 em 2021. 

• O plano dá relevo à elaboração de currículos básicos 

e avançados em todos os níveis de ensino e a 

diversificação de conteúdos, curriculares e prevê a 

correção de fluxo e combate à defasagem idade-série. 

São estabelecidas metas claras para o aumento da 

taxa de alfabetização e da escolaridade média da 

população. 

• Entre outras propostas mencionadas no texto estão à 

busca ativa de pessoas em idade escolar que não 

estejam matriculados em instituição de ensino e o 

monitoramento do acesso e da permanência na escola 

de beneficiários de programa ramas de transferência 

de renda e do programa de Prestação Continuada 

(BPC) destinado a pessoas com deficiência. O 

documento determina a ampliação progressiva do 

investimento público em educação até atingir o 

mínimo de 7% do produto Interno Bruto (PIB) do 

país, com revisão desse percentual em 2015. 

O PNE também incremente a formação dos 

professores tomar a carreira mais atrativa aumentando 

salários. A ideia é garantir que diploma de nível superior a 

toda categoria, o que exigirá que mais de 680 mil dos atuais 

2,1 milhões de professores façam curso de licenciatura, 

como é chamada a graduação especifica de quem atua no 

magistério, metade dos profissionais deverá ainda concluir 

uma pós-graduação em nível de especialização mestrado ou 

doutorado. 
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5.1. Metas do PNE 

 

• Ensino Fundamental 

Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para 

toda a população de 6 a14 anos garantir pelo menos que 95% 

dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o 

último ano de vigência deste PNE. 

A Emenda Constitucional nº 59/2009 (EC nº 

59/2009) mudou a condição do Plano Nacional de Educação 

(PNE), que passou de uma disposição transitória da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) 

para uma exigência constitucional com periodicidade 

decenal, o que significa que planos plurianuais devem tomá-

lo como referência. O plano também passou a ser 

considerado o articulador do Sistema Nacional de Educação, 

com previsão do percentual do Produto Interno Bruto (PIB) 

para o seu financiamento. Portanto, o PNE deve ser a base 

para a elaboração dos planos estaduais, distrital e municipais, 

que, ao serem aprovados em lei, devem prever recursos 

orçamentários para a sua execução. 

• Porcentagem de crianças de 6 a 14 anos matriculadas 

no Ensino Fundamental. 

Atual (2012) 93/8%          Meta (2024) 100% 

Fonte. IBGE/ Pnad Elaboração. Todos pela 

Educação. 

• Porcentagem de jovens de 16 anos que concluíram o 

Ensino Fundamental. 

Atual (2012) 67/4%         Meta (2024) 95% 

Apesar de alardeada ano após ano, a universalização 

do Ensino Fundamental não está concretizada, cerca de 500 
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mil crianças de 6 a 14 anos permanecem fora da escola. 

Predominam entre elas as de famílias mais pobres, com renda 

per capta até ¼ de salário mínimo, negras, indígenas e com 

deficiências. Portanto, o cumprimento da meta de conclusão 

do Ensino Fundamental na idade correta, por sua vez exigirá 

mudanças estruturais, sobretudo nos anos finais. As políticas 

públicas deverão ter como foco um melhor ensino de 

qualidade e sintonizado com entrada dos jovens na 

adolescência, que proporcione menores índices de 

reprovação e de evasão. 

Em meio a essa realidade, grande parte das táticas 

presentes no PNE tem como subsídio a implementação de 

ações que presumem a dinamização do regime colaborativo, 

isto é, republicano, democrático e não competitivo da gestão, 

que devem ser determinadas entre os sistemas de ensino, para 

garantir a universalização do ensino obrigatório (art. 211 da 

CF88), encarando os desafios da educação em nível básico 

da rede pública e regulando o ensino da rede privada. 

Destaca-se dentre as principais estratégias da META 1, o 

estabelecimento de formas de ampliação da educação infantil 

nas redes de ensino dos estados, municípios e distrito federal, 

a levar em consideração, por sua vez, as especificidades 

locais, sempre em regime colaborativos entre estes, 

conforme o padrão nacional de qualidade, a ser definido. 

Para que uma educação seja válida, toda ação 

educativa deverá necessariamente ser percebida de uma 

reflexão sobre o homem, e uma análise profunda do meio de 

vida concreta daquele que se educa, melhor dizendo, daquele 

que se ajudar a se educar. Esta reflexão sobre o homem, 

arriscamos a adotar métodos educativos de agir de tal modo 
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que o homem ficaria reduzido à condição de objeto. Sem a 

análise do meio cultural e concreto, correremos o risco de 

realizar uma educação pré-fabricada e castradora. Para ser 

válida, a educação deverá levar em conta que o fator 

primordial do homem, sua vocação antológica, é aquela de 

ser-sujeito nas condições em que ele vive; em um lugar 

preciso, em um momento e num certo contexto (PAULO 

FREIRE, 1974, p. 37). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Vemos um breve estudo sobre a implantação do 

ensino fundamental de nove anos nas redes de ensino tem 

gerado comentários em torno do mesmo com a importância 

vasta possibilidade de estudos nesta área. O processo   de 

implantação auxiliam professores na rede de ensino na 

construção necessária para uma prática baseada no contexto 

que inclui crianças com seis anos. 

Acredito que neste momento nos colocamos diante de 

um ponto relativo à educação e que nos deparamos diante de 

um aspecto totalmente diferente o qual será provavelmente 

perspectiva educativa deste século. 

Portanto certo de que estamos no átrio d uma nova 

profunda transformação da educação e que nos cabe à 

responsabilidade de iniciar esse trabalho. Pois hoje somos 

conscientes de que a terra deixou de ser o centro do universo 

já há muitos dias... 

O Brasil tem investido na educação a cada ano o 

governo implanta novas formas de melhoria para a educação 
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no Brasil, pois é através de que os jovens são preparados para 

o mercado e principalmente para a vida. 

A escola também tem o papel de propiciar situação 

ao aluno para que o mesmo busque seus valores e 

conhecimentos através dos incentivos e motivos para estar 

na escola. 

Acreditar-se que a educação quando for encarada 

como sociedade por gestores professores em geral alcançará 

o lugar no pódio que todos nós desejamos e almejamos a 

qualidade em sua totalidade uma educação de qualidade. 
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CAPÍTULO 10 
 

O ENSINO RELIGIOSO NA FORMAÇÃO DE 
VALORES: INTERFACES COM A ÉTICA DA 
ALTERIDADE NA CONTEMPORANEIDADE 

Davi Querino da Silva12 

Manoel Felix da Silva13  

 

INTRODUÇÃO 
 

Este artigo apresenta uma discussão e reflexão acerca 

da temática sobre a importância do ensino religioso na 

formação de valores, frente interface da ética da alteridade 

dos conceitos pautados no mundo contemporâneo. 

Primeiramente, foi pertinente uma conceituação dos termos 

inferidos, como religião, o ensino religioso, formação, 

valores, e ética da alteridade.  

Nessa linha de pensamento, entende-se por religião 

uma palavra de origem latina (religio) do verbo relegere, o 

qual significa reler, observar conscienciosamente, uma 

conexão entre o mundo natural com o sobrenatural, ou do ser 

humano com as suas crenças. 

 
12 Artista Plástico, arte/educador, Graduado em Educação Artística 

(Artes Plásticas)- UFPB, Bacharel Livre em Teologia- UB. Especialista 

em Arteterapia-UFPB, Especialista em Artes pela FIJ, e Especialista em 

Metodologia do Ensino de Artes ; Ensino Religioso; e Docência do 

ensino superior pela FAMA; Especializando em Psicanálise pela 

FAVENI. Mestre em Ciências da Educação.  E-mail: 

daviquerino@bol.com.br  
13 Graduado em Geografia pela Faculdade Belo Jardim-FBJ, professor 

de Geografia da Rede Estadual de Pernambuco-PE. E-mail: 

manogeografo@hotmail.com 

mailto:daviquerino@bol.com.br
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Religião é um contíguo de crenças e doutrinas que 

são seguidas, desenvolvendo distintos pensamentos. As 

religiões possuem suas diferenças no que concerne alguns 

aspectos, contudo a maioria acredita num poder ou plano 

superior. Na religião a fé é um elemento de suma 

importância, a crença, assim, o indivíduo que se pauta em um 

olhar diverso acerca da religião, respeitar as diversidades 

religiosas.  

Nota-se que a palavra religião possui várias 

concepções, vários conceitos. A palavra "religião", sofre 

múltiplos usos, no senso comum e também por profissionais 

de outras áreas de conhecimento. Dessa maneira, constata-se 

que dependendo da área de especialização do sujeito, a 

palavra "religião" pode servir para denominação situações 

antagônicas.  

Já no que se reporta aos conceitos de valores éticos e 

morais são de extrema relevância na sociedade priorizando 

assim uma melhor convivência entre os indivíduos, nas 

relações sociais são indispensáveis que cada membro 

representante social, saiba respeitar o espaço do outro, o 

direito do outro, o dever do outro, assim quando o ser 

humano respeita a si mesmo ele consegue respeitar os outros, 

respeitar a vida. Estudos apontam que contemporaneamente, 

o ser humano vem cada vez mais perdendo a noção do 

respeito e os “bons valores”.  

Tem-se que com o avanço tecnológico, e industrial, a 

migração das massas do campo para os grandes centros 

urbanos, trouxe benefícios, mas também acarretou muitos 

malefícios. A questão do individualismo, algo tão apreciado 

no renascimento italiano e influenciado na cultura atual, 
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deixam as pessoas esquecerem que o seu eu é formado a 

partir do eu do outro.  Sendo assim, o outro é parte do meu 

eu. Sua cultura, seu modo de vestir, comidas, religiões enfim 

tudo isso aproxima os indivíduos.  

O ensino religioso pode contribuir como uma 

maneira de tentar propiciar nos educandos esses valores que 

muitos consideram ultrapassados, mas que são essenciais nas 

convivências entre os indivíduos.  O ensino religioso tem 

como uma das suas características assar como é vista a 

relação do divino acerca das várias culturas e estabelecer um 

dialogo com a cultura ou estética da localidade em que a 

instituição escolar está inserida.  São conceber que não existe 

um único divino, sim várias possibilidades das pessoas 

vivenciarem o divino, de acordo com cada crença, cada povo, 

cada cultura. 

A pesquisa pode ser considerada bibliográfica. 

Acerca desse tipo de pesquisa pode-se afirmar que: a 

pesquisa bibliográfica “constitui o procedimento básico para 

os estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do 

estado da arte sobre determinado tema” (Cervo, Bervian e da 

Silva, 2007, p. 61). 

A pesquisa bibliográfica é ampliada através de coleta 

de dados e materiais publicados em livros, artigos, 

dissertações e teses etc.  

Como método de pesquisa, foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica, na qual se empregou a análise do referencial 

bibliográfico.  

A coleta de dados foi feita através de livros, artigos 

online e periódicos científicos que abordem a temática.  
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1. O QUE É ENSINO RELIGIOSO? 
 

O ensino Religioso é uma disciplina que objetiva 

descrever e refletir acerca dos fundamentos, princípios, 

costumes, valores e crenças das várias religiões.  A ação 

educativa que alude ao universo religioso não se atém ao ato 

de tentar persuadir os educandos a uma determinada fé, pois 

a ciência das religiões visa o conhecimento a respeito do 

universo cultural das crenças e religiões.  

De acordo com Mendes14: 

 
A sociedade em que vivemos tem se 

caracterizado pelo pluralismo cultural e 

religioso e por mudanças rápidas e 

profundas, exigindo das pessoas e 

instituições uma constante atualização das 

formas de compreensão da realidade social 

para que se possa encontrar respostas para 

os novos desafios.  

 

A educação religiosa nesse sentido, visa trabalhar 

como um instrumento no processo de construção e de 

acolhimento das questões subjetivas do sujeito, 

principalmente ligadas ao universo do sagrado, ou mesmo 

em disposição de leis ou princípios que advém das 

ferramentas dos livros sagrados e pautados nos estudos da 

ciência.  Propõe a formação do educando como cidadão que 

respeite a si mesmo e ao próximo, que entenda que o seu 

 
14 MENDES, Napoleão Marcos de Moura. O ensino Religioso escolar 

e a construção da cidadania. 

http://www.ufpi.br/subsiteFiles/ppged/arquivos/files/eventos/evento200

2/GT.4/GT4_2_2002.pdf 
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próximo não é apenas aquele que é igual a ele e sim os 

diferentes. 

 Um dos desafios do Ensino Religioso é de propiciar 

um espaço ecumênico, onde se possa construir o saber 

religioso por meios de diversas propostas de ações 

educativas que visam abraçar o sagrado de mim e o sagrado 

do outro. O ensino religioso não deve ter preconceito com 

nenhuma religião, pois pauta-se no conhecimento dos 

fenômenos religiosos.  

 

2. O ENSINO RELIGIOSO NAS ESCOLAS 
 

O ensino religioso nas escolas está amparado na 

LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nos 

PCNs - parâmetros curriculares Nacionais.  

O ensino religioso nas escolas ainda é facultativo, 

pois apesar de ser um componente curricular, possui 

características de secularização e laicidade. Com o advento 

da república já se tinha a pretensão de laicidade quanto ao 

ensino religioso, e a liberdade de culto, porém em 1931 foi 

decretado por Getúlio Vargas que o ensino religioso passa a 

ser facultativo nas escolas oficiais.  

Antes da republica o ensino religioso pautava-se nos 

ensinamentos da religião católica.  Ao apoiar o ensino 

religioso nas escolas públicas, o governo recebeu apoio 

políticos dos representantes da igreja católica.  Notaremos 

que em termos de políticas, apesar do Estado-religião estar 

em regime jurídico de separação desde 1980, ao reintroduzir 

o ensino religioso nas escolas, o presidente do Brasil nesse 

período traz mais um avanço para o ensino religioso. 
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Com a LDB 4024/61 em seu artigo 97:  

 
O ensino religioso constitui disciplina em 

horários das escolas oficiais, é de matricula 

facultativa, e será ministrado sem ônus para 

os poderes públicos, de acordo com a 

confissão religiosa do aluno, manifestada 

por ele, se for capaz, ou pelo seu 

representante legal ou responsável. 1º a 

formação de classe para o ensino religioso 

independe do número mínimo de alunos. 2º 

O registro dos professores de ensino 

religioso será realizado perante a autoridade 

religiosa respectiva. 

 

A LDB de 1996 quando trata do ensino religioso nas 

escolas não traz algo diferente da de 1961, no  art.33 se tem 

o seguinte:  o ensino religioso de matricula facultativa, 

constitui disciplina dos horários normais das escolas publicas 

de ensino fundamental, sendo oferecido, sem ônus para os 

cofres públicos, de acordo com as preferências manifestadas 

pelos alunos ou por seu responsável em caráter:  

 
I- Confessional, de acordo com a opção 

religiosa do aluno ou de seu 

responsável,ministrados por professores ou 

orientadores religiosos preparados e 

credenciados pelas respectivas igrejas ou 

entidades religiosas; ou  

II- Interconfessional, resultante de acordo 

entre as diversas entidades religiosas, que se 

responsabilizarão pela elaboração do 

respectivo programa. 

 

Os parâmetros curriculares nacionais (PCNS) irão 

reforçar o que traz a LDB: Quanto ao ensino religioso, sem 
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onerar as despesas públicas, a LDB manteve a orientação já 

adotada pela política educacional brasileira, ou seja, constitui 

disciplina dos horários normais das escolas públicas, mas é 

de matricula facultativa respeitando as preferências 

manifestas pelos alunos ou por seus responsáveis (art.33) 

            A disciplina de ensino religioso é facultativa, isso 

implica dizer que fica a critério da instituição escolar ofertar 

a disciplina ou não, e caso o educando se recuse a assistir as 

aulas não acarretará em nenhum prejuízo de reprovação da 

série a qual está cursando na escola. 

 Outro dado que torna ainda mais a fragilidade da 

atuação dessa disciplina nas escolas é o fato do professor de 

religião ser alguém que passará pela aprovação da autoridade 

religiosa.  

Consideremos que os jesuítas tenham catequizado ou 

índios, será que a autoridade religiosa está habilitada a 

decidir quem está apto a ministrar aulas de ensino religioso?  

Ressaltamos que atualmente a influência da igreja acerca do 

ensino religioso nas escolas não tem tanta eficácia quanto 

antes.  

 A disciplina de ensino religioso se não autônoma, 

caminha em direção dessa autonomia. Por trata-se do 

entendimento de que essa é uma área de conhecimento e não 

uma religião. 

As ciências das religiões estudam, especialmente, as 

várias crenças, hábitos, e as várias religiões assim como a 

ligação da figura divina nas diversas civilizações desde a pré-

história à contemporaneidade. Outro aspecto a considerar no 

ensino da ciência das religiões, é que não se deve considerar 

ou influenciar os educandos a uma determinada religião, o 
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docente se aterá em apenas transmitir um conhecimento 

acerca das religiões e a ligação dessas com a humanidade ao 

longo dos tempos.  

Portanto, ciência das religiões é uma área de 

conhecimento e não uma religião.  Nesse quesito, ao 

observarmos as leis que regem o ensino religioso, 

perceberemos que desde a sua origem até a atualidade o 

ensino religioso é tido como facultativo, a maior parte dos 

documentos que regem o ensino religioso, deixa-nos 

entender que mesmo após a separação do estado e religiões, 

o ensino ainda se propaga dando ênfase a uma determinada 

religião. 

Podemos supor que isso ocorra devido ao despreparo 

e a falta de conhecimento de pessoas ligadas a educação, seja 

o gestor escolar, ou mesmo o professor de ensino religioso 

que muitas vezes por não ter uma formação superior na área 

e não possuir informações sobre as políticas que regem o 

ensino religioso, acaba por perpetrar um processo de 

ensino/aprendizado levando em consideração as suas 

próprias identificações no que diz respeito a religião.  

Assim entendemos que para lecionar religião o 

professor deve ter uma formação ou em ciência das religiões 

ou em Teologia.   Não basta apenas participar como membro 

de certa igreja ou ter afinidade com a área, e sim deve-se ter 

conhecimento sobre o que está lecionando.  

 De acordo com o decreto de Getúlio Vargas de 1931, 

o ensino religioso caso de pais ou responsáveis pelo aluno no 

ato da matricula optar por ele não requerem, o aluno não 

cursará a disciplina.  Será necessário também que pelo menos 
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um grupo de vinte alunos queiram o ensino de religião, caso 

contrário a disciplina não seria oferecida.   

Todo o material que venha a auxiliar o professor nas 

aulas de religião será escolhido pela autoridade religiosa, 

dentre outras predeterminações em parágrafos presentes no 

decreto. Esse decreto que compõe a reforma, foi possível 

porque Francisco Campos era um apoiador e contribuiu essa 

ideia. 

Dessa forma podemos dizer que o ensino religioso 

está garantido por lei nas escolas públicas, portanto requer 

uma formação especifica na área, existe o curso de graduação 

licenciatura em Ciência das religiões, além de 

especializações, mestrado e doutorado. Portanto, é uma área 

de conhecimento, reconhecemos que houve um longo trajeto 

desde os primórdios do ensino religioso até a atualidade.  

Chegamos ao ápice da formação, mesmo assim ainda existe 

uma deficiência ou falta de profissionais de ciência das 

religiões no mercado de trabalho.  

           A disciplina ensino religioso não apresenta nenhum 

problema, a questão problemática está na falta de 

conhecimento de que ministra a disciplina ou mesmo de que 

tente distorce os objetivos do ensino religioso, que deve ser 

como uma área de conhecimento.  Ressalta-se ainda que o 

ensino religioso precise está vinculado ao Projeto político 

pedagógico da escola (PPP) visto que garantirá uma 

identidade e eficácia dessa área de conhecimento junto a 

comunidade escolar. (POLIDORO E STIGAR, 2010).  

A ciência das religiões ou mesmo o ensino religioso 

como é comumente conhecidos deve além de propiciar ao 

educando um conhecimento das religiões, considere-
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se também um aspecto que leve em conta a espiritualidade 

do ser, visto que o mundo na atualidade precisa se tornar 

mais leves diante de tantos horrores.  

Desde a pré-história o ser humano possui uma relação 

com a divindade, ao longo da história perceberam-se cultos 

às várias divindades ou deuses. O homem sempre buscou 

explicação para tudo que acontece na terra, acredita-se que 

os fenômenos identificados como sobrenaturais, como não 

eram explicáveis através da razão, o ser humano o atribui a 

um ser divino.  Esse ser divino terá características 

semelhantes e divergentes nas várias civilizações. 

Não devemos esquecer-nos de mencionar um dos 

conceitos de religião, que se adequada à pesquisa, assim por 

religião entende-se por uma palavra de origem latina 

(religio) do verbo relegere, o qual significa reler, observar 

conscienciosamente, uma conexão entre o mundo natural 

com o sobrenatural, ou do ser humano com as suas crenças. 

O termo religião proferido, não se refere a uma religião 

especifica.  

Religião é um contíguo de crenças e doutrinas que 

são seguidas, desenvolvendo distintos pensamentos. As 

religiões possuem suas diferenças no que concerne alguns 

aspectos, contudo a maioria acredita num poder ou  plano 

superior. 

                     

3. A IMPORTÂNCIA ENSINO RELIGIOSO NA FORMAÇÃO DE 
VALORES E RESPEITO A DIVERSIDADE RELIGIOSA 

 

O ensino religioso na escola é de extrema relevância 

principalmente no que se alude ao âmbito formativo de 
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valores e respeito das questões envolvendo a diversidade do 

fenômeno religioso.   

Mas para entender essa importância da formação de 

valores, tem-se que tomar conhecimento de tal termo. De 

acordo com Fontes15: podemos usar valores partindo de 

várias dimensões: os valores são concebidos como critérios 

que julgamos algumas coisas valorizando ou desvalorizando; 

depois, valores são as razoes que justificam as nossas 

atitudes referentes alguma ação.  

 O autor ainda classifica os valores como, ético, 

estético, religiosos, morais, políticos e vitais.  Esses 

conceitos são essenciais para na ação educativa religiosa 

possa torna mais acessível o reconhecimento da diversidade 

cultural-religiosa.  

O reconhecimento da diversidade cultural-religiosa, 

é fator de essencial importância para o entendimento da lei 

da LDBEN, Lei n° 9.394/1996*, designadamente em relação 

ao art. 33, alterado em sua redação pela Lei n° 9.475/1997, 

que orienta o Ensino Religioso. Visto que o planeta não é 

composto de pessoais iguais, mas é formado a partir das 

diferenças, cada um tem as suas peculiaridades, crenças, 

hábitos e costumes. 

Conglomerada essa riqueza de conceitos, crenças, 

formas, sotaques, hábitos, culinária e de padrões de conduta 

constituem a diversidade. A diversidade religiosa está 

pautada e contemplada pelas diretrizes que envolvem o 

Ensino Religioso, conforme estabelece a LDBEN n° 

 
15 FONTES, Carlos. O que são valores. Disponível em: 

http://afilosofia.no.sapo.pt/10valores.htm. acesso em: 21.10.2013. 
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9.394/1996, art. 33, alterada, em sua redação, pela Lei n° 

9.475/1997: 

 
Art. 33. O ensino religioso, de matrícula 

facultativa, é parte integrante da formação 

básica do cidadão e constitui disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental, assegurado o respeito à 

diversidade cultural religiosa do Brasil, 

vedadas quaisquer formas de proselitismo. 

 

A diversidade aponta para o reconhecimento do 

multiculturalismo na formação e vivência cotidiana. 

Portanto, essa temática é de constitucional importância no 

que se discute o fenômeno religioso, no que tange às 

diferentes manifestações referentes ao universo do sagrado.  

A diversidade implica também difundir um cuidado 

especial para os grupos excluídos, como por exemplo, os 

grupos de defesa e direito da mulher, do idoso, dos 

homossexuais, dos marginalizados socialmente, dos 

portadores de diferenças orgânicas, e consequentemente 

também aqueles que são perseguidos por devido as suas 

crenças religiosas ou ideologias particulares.  

As demandas sociais apontam para esse cuidado, 

outro olhar, exige, pois, a inclusão, o respeito às todas as 

diferenças e peculiaridades de cada indivíduo ou 

agrupamento social. 

            A importância de se estudar ou ensinar o fenômeno 

Religioso, está em justamente na questão que pode-se 

compreender a diversidade religiosa, seja, local, nacional e 

internacional. Entender que não se conceber a existência de 

uma manifestação cultural e religiosa, certa ou errada, mas 
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perceber e denotar que as várias possibilidades das crenças 

podem manifestadas, visto que há uma enormidade de 

religiões presentes no mundo contemporaneamente, é que 

cada sujeito social possui sua ou suas religiões.  

 

4. Os valores éticos e morais na contemporaneidade 
 

Ao se estudar a filosofia dos valores, viu-se que a 

mesma consiste em uma teoria dos valores desenvolvida, 

entre outros, por H. Lotze, F. Brentano, A. von Meinong e 

H. Rickert no fim do século XIX e início do século XX. 

Lotze buscou liquefazer o naturalismo positivista com o 

idealismo crítico através de um púbere conceito dos valores, 

cuja propriedade eficaz é o valer, ou seja, ser válido. 

Recomenda-se que é relevante distinguir entre as 

diferentes posições dentro da teoria geral dos valores: a 

teoria idealista, designada de “teoria platônica do valor", que 

arquiteta os valores como entes incondicionais, autônomos 

do sujeito e da realidade; a teoria realista, na qual os valores 

são propriedades "do e no" real; a perspectiva relativista, que 

só admite os valores na sua relação com o sujeito e os 

ponderam entes correspondentes de uma análise e de um 

juízo subjetivos. 

Quando se decide realizar alguma ação, isto é uma 

escolha, ao escolher algo o indivíduo está diante de uma 

manifestação de valor. Isso porque ele manifestou 

preferências por alguma coisa, se alguém perguntar o porquê 

ele provavelmente era se justificar, ira dizer os motivos que 

o levou a tal decisão. 
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Porém, na contemporaneidade essa relação de valores 

precisa de atenções, precisa-se ser revistas.  Os valores éticos 

na concepção de Fontes16 são os que se referem a normas ou 

critérios de conduta que afeta toda a nossa vida. Exemplos, 

o valores referentes a solidariedade, honestidade, lealdade, 

verdade etc. 

Os Valores são o conjunto de características de uma 

determinada pessoa ou organização, que determinam a forma 

como a pessoa ou organização se comportam e interagem 

com outros indivíduos e com o meio ambiente.17 

Valores que nos tornam pessoas melhores: 

 
‘Ame o teu próximo como a ti mesmo.” — 

Marcos 12:31. 

‘Não retribua a ninguém mal por mal.’ — 

Romanos 12:17. 

‘Continue a . . . perdoar uns aos outros 

liberalmente, se alguém tiver razão para 

queixa contra outro.’ — Colossenses 3:13. 

“O amor ao dinheiro é raiz de toda sorte de 

coisas prejudiciais.” — 1 Timóteo 6:10.18 

 

Os valores acima elencados faz parte do universo 

religioso, mas também estão dentro de uma perspectiva da 

ação humana norteada pelos princípios da ética da alteridade.  

Amar o próximo como a ti mesmo, implica dizer que deve-

se sempre tentar se por na situação pela qual o outro está 

 
16 FONTES, Carlos. O que são valores. Disponível em: 

http://afilosofia.no.sapo.pt/10valores.htm. Acesso em: 21.10.2013. 
17 VALORES morais enriquecem a vida. Disponível em:  

http://www.jw.org/pt/publicacoes/revistas/g201311/valores-morais-

enriquecem-vida/. Acesso em: 20.11.2013. 
18 http://www.jw.org/pt/publicacoes/revistas/g201311/valores-morais-

enriquecem-vida/ 

http://www.jw.org/pt/publicacoes/revistas/g201311/valores-morais-enriquecem-vida/
http://www.jw.org/pt/publicacoes/revistas/g201311/valores-morais-enriquecem-vida/
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passando. Não se deve retribuir o mal com o mal, faça o bem.  

Perdoar aos outros também são questões fundamentais nesse 

processo.  

 

5. A ÉTICA DA ALTERIDADE 
 

A ética da alteridade é um conceito que concebe e 

parte do pressuposto de que o homem por tratar-se de um ser 

biopsicossocial interage e interdepende do outro. Estudiosos 

como antropólogos afirmam que a existência do “eu-

individual” só é possível em razão do eu do outro, ou seja, 

no contato e convívio social. 

As relações sociais e as diferenças entre os indivíduos 

em conjunto ou uno, para construir os aspectos individuais 

do sujeito é necessário a relação e a ação coletiva.  Nessa 

linha de pensamento, o eu apenas existe a partir do outro, da 

alma do outro, da essência do outro, e que permite o sujeito 

compreender ou entender o mundo ou as coisas ou mesmos 

fatos supostamente da realidade, a partir de um olhar 

diferenciado. 

 Assim de acordo com os estudos da enciclopédia 

Larousse (1998), alteridade é portanto, um “Estado, 

qualidade daquilo que é outro, conspícuo no que se concerne 

ao conceito trazido pelos estudos da filosofia e também da 

psicologia: a alteridade é, pois, a relação de oposição entre o 

sujeito pensante (o eu) e o objeto pensado (o não eu). 

Assim, na concepção de G. Velho, (1996), a noção de 

outro destaca que a altercação compõe a existência social, à 

medida que esta efetiva-se pelo meio das dinâmicas das 
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relações sociais. A diferença é, concomitantemente, a base 

da vida social e fonte constante de tensão e conflito. 

A experiência dada pela ética da alteridade leva o 

sujeito a ver aquilo que não conseguia perceber. Aos poucos 

o sujeito tende a perceber as nossas maneiras de ser. O 

conhecimento da nossa cultura advém do conhecimento de 

outras culturas; e o indivíduo deve reconhecer que a cultural 

da qual ele faz parte é uma entre tantas outras. (F. 

LAPLANTINE, 2000.) 

Geralmente se ouve discursos em meios a propostas 

e ações educativas que visam formar cidadãos livres e 

consciente.  Então para que o sujeito adquira a liberdade, 

precisa-se cumpre uma series de requisitos, dentre essas 

recomendações recomenda-se o estudo e a incorporação em 

suas ações a ética da alteridade. A partir do estudo da ética 

da alteridade, o sujeito irá provavelmente perceber que a 

ideia da liberdade, do sujeito livre pode ser um paradoxos. 

Porque minha liberdade poderá depender da não liberdade do 

outro.  

O filósofo Emmanuel Lévinas, no seu conceito do 

princípio da ética da alteridade, destaca o respeito em relação 

ao diferente.  Já de acordo com o pedagogo Jorge Schemes19, 

o rosto do outro nos convoca, nos interpela, nos convida e 

nos revela o seu infinito. 

 É relevante perceber que cada rosto é diferente, tem 

traços que são únicos, no outro entendimento, podemos 

pensar nos rostos como uma possibilidade de estar-se aberto 

 
19 ÉTICA da alteridade. Disponível em: http://jorgesche-

mes.blogspot.com.br.Acesso em: 21.10.2013. 
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a escuta a responsabilidade que cada sujeito tem consigo e 

como o outro. 

As características do encontro do eu com o Outro, são 

elementos importantíssimos na ação educativa docente do 

professor de ensino religioso, no sentido de formar uma nova 

consciência educacional. 

O professor principalmente de ensino religioso 

precisa possuir uma conduta baseada na ética da alteridade, 

colocando-se sempre no lugar do outro. Nesse sentido, 

tende-se que o ensino, principalmente o religioso não deve 

existir a relação dogmática estabelecida, ou seja, as teorias 

de ensino e religiosas são conhecimentos e não verdades 

absolutas.  

O Docente não possui religião, ou seja, no ambiente 

institucional de ensino ele é um profissional e não um crente 

em uma determinada religião, dessa forma deve guardar para 

si as suas opiniões ou convicções religiosas. E deve tentar 

passar aos educandos que não existe uma religião melhor ou 

mais importante que a outra, todas são importantes.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao longo desta pesquisa buscou-se realizar uma 

discussão e reflexão acerca do ensino religioso e sua 

importância para a formação de valores nos educandos na 

contemporaneidade. Durante todo o processo de pesquisa 

foram surgindo questões sobre como situar e discutir as 

questões que envolvem o ensino religioso e sua relevância 

para a formação de valores éticos e morais na atualidade.   
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O estudo do referencial bibliográfico foi basilar no 

processo de pesquisa para atingir os objetivos acerca de 

como se dá a relação da educação religiosa na formação de 

valores. Consideráramos também os aspectos 

metodológicos, e ainda levou-se em consideração a questão 

dos valores e a diversidade cultural do fenômeno religioso.  

A análise e discussão do ensino religioso na formação 

de valores na contemporaneidade contribuíram para ampliar 

conhecimentos a respeito da docência no ensino religioso e 

como fonte de informação e pesquisa.  Acredita-se ainda que 

toda pesquisa não seja dada por finalizada ao ponto de não 

se ter ainda questões a acrescentar ou verificar, é passível de 

outras visões e investigações, suscitando várias experiências.  
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A APRENDIZAGEM NA ESCOLA SOB UMA 
PERSPECTIVA PSICOPEDAGÓGICA 

Mabel Galdino Bezerra20 

Cláudio Cardoso de Melo21 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A escola é uma instituição formativa do indivíduo, no 

entanto, é importante que se desenvolva nela as habilidades 

pertinentes ao processo de construção do conhecimentos, 

pois, como instituição formadora do indivíduo é preciso que 

a escola possibilite ao sujeito, o desenvolvimento de sua 

aprendizagem, assim como também, a construção de sua 

autonomia e de sua cidadania, no intuito de constituir um 

processo educacional democrático, que viabilize o progresso 

educacional do aluno e, ao mesmo tempo, o possibilite 

constituir-se como ser crítico consciente, emancipado das 
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mazelas sociais que o cercam e condicionados a 

transformação da realidade.   

  Por isso, é importante que seja desenvolvido um 

processo pedagógico que se utilize dos potenciais individuais 

de cada aluno, e os proporcionem desenvolver-se 

mutuamente, por meio do estímulo as suas habilidades 

intelectuais, sociais e culturais, pois,  na  construção de 

conhecimentos deve ser fundamento nesses princípios, uma 

vez que, esses aspectos estão intrinsecamente ligados ao 

processo de desenvolvimento do sujeito. Nessa perspectiva, 

é importante salientar que a ação docente é extremamente 

relevante nesse processo. Entretanto, deve-se considerar os 

elementos psicopedagógicos que se relacionam ao processo 

de aprendizagem e influenciam no desenvolvimento escolar 

do educando. 

 As perspectivas psicopedagógicas são 

essencialmente fundamentais no processo formativo do 

indivíduo, pois, considerando as potencialidades e o 

condicionamento humano a aprendizagem, deve-se enfatizar 

o desenvolvimento das habilidades inerentes a construção de 

conhecimentos, com o intuito de constituir um modelo 

educacional que possa desenvolver a aprendizagem do 

sujeito de forma plena e significativa, ressaltando a 

importância dos aspectos afetivos e da influência das 

relações interpessoais e do meio em que está inserido, em sua 

escolarização. 
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1. A APRENDIZAGEM NA ESCOLA SOB UMA PERSPECTIVA 
PSICOPEDAGÓGICA 

 

1.1. O professor na construção da aprendizagem 
 

A construção aprendizagem escolar é essencialmente 

importante para que o sujeito possa constituir-se como 

cidadão e desenvolver suas habilidades sociais e cognitivas, 

pois, a aquisição de conhecimentos envolve-se diversos 

fatores, tanto internos quanto externos, o que impõe 

relevância significativa na vida do aluno, visto que, ele se 

desenvolve mediante aquilo que lhe é ensinado, e os estímulo 

recebido do meio em que vive e dos que estão direta ou 

indiretamente ligados a ele. 

Segundo Maturana (1998, p.22): 

 
A aprendizagem é o caminho da mudança 

estrutural que segue o organismo (incluindo 

seu sistema nervoso) em congruência com 

as mudanças estruturais do meio como 

resultado da recíproca seleção estrutural que 

se produz entre ele e este, durante a 

recorrência de suas interações, com 

conservação de suas respectivas 

identidades. 

 

Nessa perspectiva, a formação do processo do 

conhecimento, necessita ser mediatizado pelo processo de 

interação, que pode ser estabelecido por meio do 

desenvolvimento de relações saudáveis em no âmbito social, 

assim como também, estimular a construção dessas relações 

nos diversos contextos sociais que se insere o indivíduo,  
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com o intuito de proporcionar a ele, a construção da 

aprendizagem sem que este precise perder sua identidade.  

O professor precisa estar atento aos seus alunos, pois, 

com isso, ele poderá compreender as habilidades e as 

dificuldades que eles possam apresentar para desenvolver 

sua aprendizagem, intervindo com subsídios pedagógicos 

que possibilitem a facilitação da aquisição de 

conhecimentos. Vygotsky (2003, p. 62), considera que “a 

aprendizagem ocorre a partir de um intenso processo de 

interação social, por meio do qual o indivíduo vai 

internalizando os instrumentos culturais, ou seja, as 

experiências vivenciadas com outras pessoas é que vão 

possibilitar a ressignificação individual do que foi 

internalizado”. 

Com isso, é importante que se busque fazer com que 

o educando desenvolva suas habilidades através do processo 

de compreensão da realidade, relacionando-a com aquilo que 

está sendo trabalhado o contexto em sala, por isso, é 

importante que o professor estimule o sujeito a desenvolver 

suas habilidades de aprendizagem e construir conhecimentos 

mediatizado por elementos que facilitem esse processo, 

promovendo a construção da aprendizagem e contribuindo 

com o desenvolvimento escolar do sujeito. 

De acordo com Freire (1996, p.23): 

 

... nas condições de verdadeira 

aprendizagem os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da 

construção e da reconstrução do saber 

ensinado, ao lado do educador, igualmente 

sujeito do processo. Só assim podemos falar 

realmente de saber ensinado, em que o 
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objeto ensinado é aprendido na sua razão de 

ser, é aprendido pelos educandos. 

 

No entanto, é de suma importância que o educador 

possa facilitar a construção de conhecimentos, e essa atitude 

criará condições de se desenvolver uma aprendizagem 

significativa, expressando o potencial da educação na vida 

do sujeito por meio do desenvolvimento de seu pensamento 

que se evidencia pelo progresso no sistema de aquisição de 

novos conhecimentos. Porém, deverá propor uma didática 

em que o professor é algo extremamente relevante, visto que, 

ele é o principal responsável pelo desenvolvimento do 

processo ensino aprendizagem.  

A figura do professor exerce grande relevância no 

desenvolvimento educativo do indivíduo, pois, após os pais 

o educador é a primeira referência do educando, até porque, 

ao ingressar no dia a dia em sala o educando estabelece 

relações com o professor e o vê como espelho para as suas 

atitudes, acabando por repetir algumas de suas atitudes, ou 

por outro lado, desenvolver comportamentos relacionados ao 

estímulos e vivências com o professor no dia a dia. 

Vygotsky (2003, p.201) sobre a  internalização, 

afirma que: 

 
Todas as funções no desenvolvimento da 

criança aparecem duas vezes: primeiro, no 

nível social, depois no nível individual; 

primeiro entre pessoas (interpessoal), depois 

no inferior da criança (intrapessoal). 

 

No entanto, o professor precisa compreender os 

aspectos internos e externos que estão ligados a 
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aprendizagem e ao desenvolvimento da criança, pois, este é 

o primeiro passo para o desenvolvimento do indivíduo, 

porém, após compreender a esses aspectos será bem mais 

fácil para ele desenvolver suas estratégias e mecanismos de 

ensino, composta pela ação docente possa imprimir efeito 

positivos na formação do educando, contribuindo com o 

desenvolvimento do sujeito, e, além disso, com a 

qualificação educacional. Isso, porém, é imprescindível na 

aprendizagem do sujeito seja desenvolvida de forma eficaz e 

satisfatória, considerando a complexidade e a abrangência 

desse processo, possibilitando-o tornar-se um processo 

instigante e prazeroso. Pois como afirma Barbosa (2001, 

p.26): 

 

Transformar a aprendizagem em prazer não 

significa realizar uma atividade prazerosa, e 

sim descobrir o prazer no ato de: construir 

ou de desconstruir o conhecimento; 

transformar ou ampliar os saberes; 

relacionar conhecimentos entre si e com 

vida; ser coautor ou autor do conhecimento; 

permitir-se experimentar diante de 

hipóteses; partir de um contexto para a 

descontextualização e vice-versa; operar 

sobre o conhecimento já existente; buscar o 

saber a partir do não saber; compartilhar 

suas descobertas; integrar ação, emoção e 

cognição; usar a reflexão sobre o 

conhecimento e a realidade; conhecer a 

história para criar novas possibilidades. 

 

Daí então, percebe-se que o apoio de profissionais 

que possam orientar o desenvolvimento das atividades e 

auxiliar o professor na realização delas é extremamente 

importante, visto que, há casos em que o professor não possui 
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habilidades pedagógicas coniventes com as necessidades de 

aprendizagem dos alunos, e se não dispuserem da 

intervenção psicopedagógica não apresentam bons 

resultados de aprendizagem e consequentemente contribuem 

com o fracasso escolar. No entanto, o psicopedagogo pode 

orientar o professor e contribuir com o desenvolvimento da 

aprendizagem dos educandos, e consequentemente 

superando o fracasso escolar. 

Porém, a intervenção do psicopedagogo é muito 

importante a orientação e acompanhamento das atividades 

desenvolvidas no dia a dia, principalmente quando se 

enfrenta dificuldades relacionadas a esses aspectos, visto 

que, se o professor não adequar suas metodologias as 

necessidades dos alunos, as possibilidades de sucesso podem 

restringir-se apenas aos alunos mais habilidosos, 

inviabilizando os educandos com processamento mental de 

aquisição mais lento não construir sua aprendizagem. E para 

auxiliar o educador, o psicopedagogo deve intervir através 

da leitura e releitura da prática pedagógica do professor, 

intervindo de forma positiva no desenvolvimento da 

aprendizagem do sujeito. 

 

1.1.1. As intervenções psicopedagógicas e o desenvolvimento da 
aprendizagem da criança 

 

A proposta de intervenção psicopedagógica no 

processo de promoção e compreensão da aprendizagem 

escolar como um processo formativo do sujeito é 

indispensável, principalmente quando o professor ainda 

restringe sua prática sob a utilização de mecanismos e 

técnicas de ensino ultrapassadas, inviabilizando o interesse e 
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o desenvolvimento da turma, até porque, é muito importante 

que haja a compreensão que o aluno da contemporaneidade 

possui outras necessidades pedagógicas, e por isso, as 

técnicas e mecanismos tradicionais tornam-se inoperantes 

em seu processo formativo. 

Fernandez (1990) diz que o diagnóstico serve para o 

psicopedagogo como a rede para o equilibrista, isto é, é 

apenas uma segurança, mas que estaremos no trapézio 

enquanto fazemos o diagnóstico. Por isso, é importante que 

se constitua um processo contínuo de acompanhamento do 

processo de construção de conhecimentos, diagnosticando o 

desenvolvimento da aprendizagem e, além disso, 

contribuindo para que o educando não tenha seu progresso 

escolar prejudicado pela inoperância da ação docente. Pois, 

o acompanhamento e o diagnóstico psicopedagógico 

facilitará a identificação das habilidades e das dificuldades 

dos educandos, e ainda, os possíveis problemas de 

aprendizagem enfrentados por eles. 

Diante disso, Scoz (1994, p.22) afirma que: 

 
(...) os problemas de aprendizagem não são 

restringíveis nem a causas físicas ou 

psicológicas, nem a análises das conjunturas 

sociais. É preciso compreendê-los a partir de 

um enfoque multidimensal, que amalgame 

fatores orgânicos, cognitivos, afetivos, 

sociais e pedagógicos, percebidos dentro das 

articulações sociais. Tanto quanto a análise, 

as ações sobre os problemas de 

aprendizagem devem inserir-se num 

movimento mais amplo de luta pela 

transformação da sociedade. 
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Portanto, o ato de aprender significa construir 

conhecimentos, incorporando-os no saber que consiste na 

compreensão, identificação e argumentação sobre algo, pois 

esta deve ser a expectativa da escola por meio de promoção 

educacional do sujeito. Por isso, que há a necessidade da 

intervenção do psicopedagogo na escolarização do sujeito, 

visto que, ele é um profissional habilitado para lidar com 

essas situações e auxiliar o trabalho pedagógico 

desenvolvido pelo educador. 

 

1.2. A contribuição familiar e o desenvolvimento da aprendizagem 
escolar do sujeito 

 

As etapas de  construção de conhecimentos do 

indivíduo é constituído por diversos fatores, tanto de 

dimensão interna quanto externa, dentre os fatores externos 

é importante frisar a relevância da participação e intervenção 

familiar nesse processo, pois a família é a base para o sujeito 

e consequentemente a sua principal referência, no entanto, é 

imprescindível que ela possa intervir na aprendizagem do 

educando, assim como também, contribuir para que o sujeito 

possa desenvolver sua escolarização de forma satisfatória, 

uma vez que, recebendo o estímulo familiar o aluno poderá 

apresentar índices de aprendizagem bem mais satisfatórios. 

Entretanto, a negligencia dos pais, de certo modo 

responsabiliza a escola pelo fracasso escolar dos educandos, 

no entanto, a escola fica impossibilitada de fazer educação 

sozinha, até porque o processo educativo do sujeito deve ser 

desenvolvido sob a participação dos seguimentos da 

comunidade escolar, pois, não se forma cidadãos apenas no 

dia a dia em sala, vai além disso, necessita de todo meio 
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social do sujeito exerce grande influência em seu processo 

formativo. 

Um dos grandes problemas enfrentados por 

professores, psicopedagogos e equipe pedagógica escolar, é 

a transferência da incumbência da educação familiar dos 

filhos à escola, feita pelos próprios pais que a cada dia 

acreditam ainda mais que o ambiente escolar deve 

responsabilizar-se em formar seus filhos,  tornando-se 

ausentes da formação do sujeito, dificultando ainda mais o 

trabalho do professor. 

Com isso, percebe-se por outro lado que a escola 

precisa atendar para comportar a demanda, no entanto, 

jamais responsabilizar-se sozinha pelo progresso escolar do 

educando, o sistema educacional não pode deixar que a 

negligencia familiar no acompanhamento educacional dos 

filhos seja compensada pelo trabalho pedagógico da escola, 

pois, o papel da família é essencial e insubstituível na 

formação do sujeito. Principalmente na construção da 

conduta moral e comportamental do indivíduo.  

  A eficiência da aprendizagem  exige a participação e 

o comprometimento de todos os envolvidos com o sujeito, 

uma vez que, havendo parceria entre os envolvidos com o 

sujeito no seu processo formativo, e formação do aluno 

tornar-se-á bem mais eficiente e satisfatório, permitindo um 

melhor desempenho escolar do sujeito, assim como também, 

a construção de sua cidadania e desenvolvimento de sua 

autonomia, na perspectiva de construir uma formação 

eficiente e conivente com as reais necessidades educacionais 

dos educandos, contribuindo de forma positiva com o 
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desenvolvimento escolar e a construção da aprendizagem do 

indivíduo, cooperando com a promoção da mudança. 

Assim, precisa-se além de se promover a mudança, 

formar cidadãos que capacitados e conviver com essas 

mudanças, pois, sendo a força libertadora da sociedade a 

educação não pode atrelar-se à tempos passados, no entanto, 

é preciso inovar os recursos metodológicos e o modelo de 

educação mediatizado pela intervenção familiar e a 

participação dos membros do segmento escolar, com o 

intuito de conceber a educação do sujeito, compreendendo 

suas possibilidades e dificuldades e construção do 

conhecimento, e assim desenvolver-se mecanismos que 

facilitem o desenvolvimento educacional do educando. 

 

1.3. O desenvolvimento da aprendizagem 
 

A construção da aprendizagem escolar é essencial 

para a formação cidadã do indivíduo, assim como também 

para a sua emancipação, como sujeito crítico e consciente, 

capaz de exercer sua cidadania e desenvolver-se como ser 

pensante, no entanto, o ambiente escolar deve contribuir na 

construção de conhecimentos seja desenvolvida de forma 

eficaz e satisfatória, na perspectiva de fazer com que o 

desenvolvimento do educando não seja comprometido pela 

ineficiência desse ambiente, visto que, este ambiente 

também influi na aprendizagem e no sucesso das ações 

pedagógicas desenvolvidas na escola. 

De acordo com Moran (2000, p. 67): 

 

Educar nesse tempo de mundialização 

instiga a refletir sobre o processo de 
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globalização que tem passado a integrar os 

sistemas financeiros, econômicos, políticos 

e sociais das nações. Esse contexto torna as 

nações interdependentes e inter-

relacionadas. Paralelamente, ocorre à 

transição da sociedade industrial, voltada 

para a produção de bens materiais, para a 

sociedade do conhecimento, voltados para a 

produção intelectual com uso intensivo de 

tecnologias. 

  

Precisa-se compreender a escola como elemento de 

construção de aprendizagem que abrange os diversos 

contextos formativos do aluno, e por isso, deve atender a 

demanda dos educandos, proporcionando assim meios para 

que o sujeito possa desenvolver sua escolaridade 

eficientemente expressando a eficiência da ação educativa e 

a relevância da prática pedagógica, na formação educativa 

do sujeito. 

 

O objetivo da educação é a integração – a 

preparação da criança para seu lugar na 

sociedade, não apenas em termos 

vocacionais... então não é de informação 

que ela precisa, mas de sabedoria, 

equilíbrio, auto realização, entu-

siasmo...qualidades que só podem vir de um 

treinamento unificado dos sentidos para 

atividade de viver (READ, Herbert .2001, p. 

256). 

 

Porém, é importante que a escola esteja preparada 

para promover uma educação eficaz e satisfatória, 

enfatizando a qualidade do ensino e a construção da 

aprendizagem, cooperando com a construção de uma 

sociedade mais democrática e igualitária, pautada pela 
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concretização dos aspectos sociais democráticos e de 

igualdade, o que só se fará possível com a promoção de uma 

aprendizagem eficiente, que só se constrói por meio de um 

processo ensino aprendizagem conivente com as 

necessidades educacionais dos educandos, promovendo um 

ensino de qualidade , e consequentemente melhorar a 

qualidade educacional, o que contribuirá com a qualidade 

formativa do educando. 

[...] Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar 

as possibilidades para sua própria produção ou sua 

construção [...] (FREIRE, 1996, p. 52). Com isso, a escola 

precisa compreender que o processo educativo deve ser 

mediatizado por um processo ensino aprendizagem que 

viabilize o desenvolvimento do educando, potencializando-

o a desenvolver assim suas habilidades e aprendizagem de 

forma consciente e eficaz, visto que, o dever social da escola, 

incuti a ela o desenvolvimento de uma educação de 

qualidade, pautada nos princípios da democracia e da 

igualdade, permitindo assim o processo de promoção do 

ensino e aprendizagem, possam contribuir com o 

desenvolvimento do aluno, permitindo-lhe desenvolver-se 

satisfatoriamente, contribuindo assim para a sua preparação 

para o trabalho. 

 No entanto, percebe-se que a escola é muito mais que 

a instituição que comporta a realização da escolarização do 

educando, mas sim, como um espaço de aprendizagem, que 

deve permitir ao sujeito através da construção de 

conhecimentos, e por isso deve favorecer a aprendizagem do 

sujeito, oferecendo um ambiente propício a construção do 

saber. “Daí o empenho em transformar a escola em uma 
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forma, uma forma de vida social, uma comunidade em 

miniatura, em harmonia com as experiências fora da escola.” 

(MOREIRA, 1990, p. 54). 

A escola deve constituir-se num espaço dinâmico, 

convidativo e atraente ao educando, para que ele possa 

desenvolver-se conforme as suas expectativas, possibilitado 

aos educandos a sentirem prazer em estar na escola e, ao 

mesmo tempo, dependentes do que a escola oferece para 

constituir-se cidadão, e consequentemente alcançar sua 

autonomia, bem como, conscientizar-se de sua importância e 

do seu papel no mundo enquanto sujeito pensante, com o 

potencial transformador. 

De acordo com Libâneo (1998, p. 07) a escola é: 

 

aquela que assegura a todos a formação 

cultural e cientifica para a vida pessoal, 

profissional e cidadã, possibilitando uma 

relação autônoma, crítica e construtiva com 

a cultura em suas várias manifestações: a 

cultura promovida pela ciência, pela técnica, 

pela estética, pela ética, bem como a cultura 

paralela (meios de comunicação) e pela 

cultura cotidiana. 

 

Entretanto, é imprescindível que ela exerça essa 

tarefa formativa na vida do aluno, pois, quando este ingressa 

na escola tende creditar suas expectativas de mudança na 

instituição escolar, até porque, seus pais e a sociedade os 

transmitem a concepção de que a educação é o caminho para 

um futuro melhor e a mudança da realidade, compreendendo 

que o conhecimento é essencial para o progresso e o 

desenvolvimento. Porém, o psicopedagogo assume papel 

fundamental na construção de saberes comprometidos com o 
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desenvolvimento do sujeito e com o desenvolvimento de sua 

aprendizagem. De acordo com Rubenstein (apud Fermino, 

1996, p.127), A Psicopedagogia tem por objetivo: 

 
Compreender, estudar e pesquisar a 

aprendizagem nos aspectos relacionados 

com o desenvolvimento e ou problemas de 

aprendizagem. A aprendizagem é entendida 

aqui como decorrente de uma construção, de 

um processo que implica em questiona-

mentos, hipóteses, reformulações, enfim, 

implica um dinamismo. A psicopedagogia 

tem como meta compreender a 

complexidade dos múltiplos fatores 

envolvidos neste processo. 

 

Entretanto, vale salientar que assim como os 

educadores, os psicopedagogos também estão 

intrinsecamente ligados ao processo de construção da 

aprendizagem escolar, com isso, ambos devem desenvolver 

mecanismos que tornem a escola num lugar mais dinâmico e 

atraente, onde os alunos possam aprender desfrutando de um 

ambiente escolar acolhedor e estimulante à aprendizagem 

escolar, permitindo aos educandos desenvolvessem com 

maior qualidade e aproveitamento. Pois, para melhorarmos a 

qualidade da aprendizagem, deve-se preocupar-se em 

melhorar a qualidade educacional, capacitando a equipe 

pedagógica para lidar com a realidade e atender a demanda 

dos educandos, e deste modo, desenvolver um processo 

educacional mediatizado pelos princípios legais, que possa 

garantir a todos os educandos o atendimento de suas 

expectativas com a educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A educação está intrinsecamente ligada ao processo 

formativo do sujeito, seu desenvolvimento pessoal, social e 

profissional, contribuindo com a sua cidadania e autonomia, 

uma vez que, através do processo educativo os indivíduos 

emancipam-se das mazelas sociais e a ignorância que inibe a 

sua capacidade de intervenção e participação social, bem 

como, suas expectativas de futuro, até porque, tenho 

desenvolvido sua escolaridade o sujeito obterá maiores 

chances de progressão social, à medida que a partir da 

construção do saber o homem constrói uma nova perspectiva 

e futuro para si e consequentemente para a sociedade. 

Construir conhecimentos é muito mais que receber e 

repetir informações discutidas  por meio da transmissão dos 

conteúdos abordados no cotidiano, mas sim desenvolver a 

aprendizagem, que consiste da assimilação, opinião, 

compreensão e argumentação sobre aquilo que recebeu, 

disseminando o conhecimento adquirido e aperfeiçoando-se 

conforme aquilo que aprende, preparando-se para a vida e 

contribuindo com a construção de conhecimentos do outro, 

transmitindo seus conhecimentos através da troca de 

opiniões, proporcionada pela interação e diálogo entre os 

educandos. 

Porém, compreender a aprendizagem escolar sob 

uma visão psicopedagógica, implica em considerar os 

aspectos sociais e pessoais relacionados ao processo de 

construção de conhecimentos, bem como, a evidenciação da 

relevância desses fatores no desenvolvimento da 

aprendizagem escolar do educando. Pois, o psicopedagogo 
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que precisa atuar junto aos demais membros da equipe 

pedagógica da escola, analisar os fatores que influenciam a 

aprendizagem do sujeito e, além disso, identificar também os 

possíveis problemas de aprendizagem enfrentados por 

alguns educandos, e a partir dos resultados desenvolver com 

os professores métodos que facilitem a aprendizagem 

daquilo que está sendo ensinado aos educandos, num 

processo democrático e humanizado de promoção 

educacional, constituindo assim, uma educação igualitária à 

todos os estudantes, independentemente de suas habilidades 

ou dificuldades, uma vez que, a construção de 

conhecimentos deve ser disseminada a todos, sem exceção, 

até porque, este é um direito de todos e que não pode tornar-

se segregado a grupos ou pessoas específicas.  
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CAPÍTULO 12 
 

O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM NA 
VISÃO DE JEAN PIAJET 

Eliane Maria Marques Pereira22 

Rosa Maria Mascena Cordeiro23 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo tem como objetivo apresentar as 

contribuições do pensamento teórico de Jean Piaget para o 

processo de desenvolvimento da aprendizagem. Para tanto, 

levaremos em consideração os aspectos psicogenéticos 

trazidos pelo autor em relação direta à capacidade de 

desenvolvimento da mente humana. Além disso, o trabalho 

terá como plano conceitual, a abordagem em torno dos 

contributos da biologia e da psicologia enquanto disciplinas 

elementares para firmar um plano conceitual bem 

fundamentado em torno da temática discutida. 

A metodologia utilizada segue, em sua estruturação, 

o tipo bibliográfica. Em que, após a análise e reflexão em 

torno das fontes adotadas, pudemos estabelecer uma 

discussão racional e crítica acerca dos mecanismos 

responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo do ser 

humano, baseados nos processos de equilibração, 

 
22Professora Especialista em Programação de Conteúdos de Língua 

Portuguesa. E-mail: elian.pereira@hotmail.com  
23Professora Especialista em Programação de Conteúdos de Língua 

Portuguesa. E-MAIL: rosammcordeiro@hotmail.com  

mailto:elian.pereira@hotmail.com
mailto:rosammcordeiro@hotmail.com


 - 251 -   

assimilação e acomodação. Visto que, estes são 

importantíssimos para o desenvolvimento dos processos de 

aprendizagem. Não obstante, a investigação trouxe ainda 

para a pesquisa algumas considerações que julgamos salutar 

no tocante ao método empírico e, que este, sustenta a 

metodologia da escola tradicional; além do método ativo, 

este em específico que é responsável por fundamentar a 

pedagogia de conteúdos significativos.  

Além disso, foi feito um estudo sobre o objetivo da 

educação como fenômeno social, a avaliação das 

metodologias e a visão de Piaget sobre a 

interdisciplinaridade. Uma vez que, tais reflexões são 

suscitadas muito além de representar pilares teóricos para o 

entendimento acerca do desenvolvimento da aprendizagem 

no âmbito escolar; mas, porque são, também, responsáveis 

por fazer com que a educação e, sobretudo, a temática que 

permeia o desenvolvimento da aprendizagem se torne o pilar 

fundamental do desenvolvimento de processos educativos.  

Assim sendo, trazemos a seguinte problemática: 

Como se dá o desenvolvimento dos processos de 

aprendizagem para Jean Piaget? 

Nesse sentido, o presente trabalho foi estruturado em 

duas partes fundamentais. A primeira diz respeito à 

concepção de aprendizagem segundo Jean Piaget. Neste 

momento taremos as principais considerações do pensador 

francês acerca dos processos de aprendizagem na educação; 

A segunda parte discute as mais relevantes reflexões que 

envolvem o Método Empírico e Método Ativo. Aqui, 

levamos em conta o indispensável debate que permeia essas 
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duas dimensões enquanto constitutivas de um processo de 

aprendizagem bem estruturado e viável de ser adotado. 

  

1. APRENDIZAGEM NA VISÃO DE PIAGET 
 

A noção de aprendizagem na visão de Jean Piaget 

está fundamentada na Teoria Psicogenética ou epistemologia 

Genética, que considera o desenvolvimento da aprendizagem 

como um processo de organização e reorganização 

estrutural, de natureza sequencial, ocorrendo em estágios ou 

períodos independentes de idades cronológicas fixas. Em sua 

teoria, ele explica como o indivíduo constrói o conhecimento 

desde o seu nascimento até a idade adulta. Diante da 

abrangência dos trabalhos de Jean Piaget, podemos afirmar 

que ele investigou a mente humana e muitos de seus 

trabalhos se tornaram importantes para as diversas áreas do 

conhecimento, mas é na Educação e na Psicologia que 

encontramos a repercussão de sua obra, cujo objetivo básico 

era o estudo da inteligência infantil para a melhor 

compreensão do pensamento científico do adulto. Antes da 

psicológica educacional, seu interesse era, portanto, de 

natureza fundamentalmente epistemológica,  

Contrapondo-se às ideias de alguns estudiosos da 

época, Piaget afirma que sem as interações sociais o sujeito 

não teria a mínima condição de se constituir; Piaget apud La 

Taille (1992) afirma que “a inteligência humana somente se 

desenvolve no indivíduo em função de interações sociais que 

são, em geral, muito negligenciadas.” Isso significa que, 

para haver socialização é necessário que haja equilíbrio entre 

os sujeitos, mas é preciso considerar que o ser social de uma 
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criança de cinco anos não é o mesmo de um adolescente. Por 

isso, deve-se levar em conta o nível de desenvolvimento, as 

formas de pensamento, as relações entre os indivíduos e o 

relacionamento do eu e do outro. Outro fator relacionado a 

críticas contra Piaget, é o fato de que seus estudos se 

restringiram apenas ao desenvolvimento biológico, negando 

essa questão, Piaget (1974, p. 34) diz: 

 
(...) A aprendizagem não se confunde 

necessariamente, com o desenvolvimento, e 

que, mesmo da hipótese segundo a qual as 

estruturas lógicas não resultam da 

maturação de mecanismos inatos somente, o 

problema subsiste em estabelecer se sua 

formação se reduz a uma aprendizagem 

propriamente dita ou depende de processos 

de significação, ultrapassando o quadro do 

que designamos habitualmente sob este 

nome. 

 

  Após analisar fatores biológicos e sociais na 

constituição do ser humano, Piaget diz que o homem nasce 

com estruturas do sistema nervoso (Próprio da espécie) e que 

nossas ações se elaboram e se constituem progressivamente 

graças aos fatores sociais, exemplificando, afirma: “os 

homens falam, mas nenhum idioma se implantou por 

hereditariedade e sim, através de uma ação educativa externa 

do ambiente familiar que a criança aprende a língua 

materna”. (PIAGET, 1988, p. 30).  

Além dos fatores clássicos explicativos do 

desenvolvimento (biológico e ambiental), Piaget (1967; 

1973; 1975) propõe a equilibração (ou autorregulação) como 

o principal mecanismo responsável pelo desenvolvimento 
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cognitivo, definindo-a como um processo em que o sujeito 

reage ativamente às perturbações que o ambiente oferece, 

compensando-as de modo a anulá-las ou a neutralizá-las de 

alguma forma. Segundo essa teoria, todo ser vivo tende a 

organizar os próprios esquemas/estruturas de conhecimento 

para lidar com o ambiente; todo ser vivo tende a adaptar-se 

ao ambiente mediante os processos de 

assimilação/incorporação aos esquemas/estruturas das 

propriedades presentes no ambiente – e 

acomodação/modificação de esquemas/estruturas para 

ajustá-los às exigências ambientais. Piaget apud Becker 

(1997, p.34) explica o que são esquemas: “Os esquemas são 

unidades de comportamento suscetíveis de repetição mais ou 

menos estáveis e de aplicação a situações ou objetos 

diversos.” Ou seja, são estruturas que norteiam nossas ações; 

metaforicamente, os esquemas são análogos à metodologia 

para desenvolver tarefas.   

A assimilação é definida por Piaget como uma forma 

de adaptação do sujeito ao meio. Ocorre assimilação quando 

o sujeito incorpora os dados externos aos esquemas que 

possui. A acomodação é a modificação necessária dos 

esquemas para podermos incorporar a esses dados externos 

(Piaget, 1973). Esclarecendo melhor, ele afirma que diante 

de uma situação nova o sujeito utilizará esquemas já 

formados para explorar o novo, ou seja, assimilar o objeto. 

Por exemplo, diante de uma situação problema desconhecida 

pelo sujeito, para resolvê-la, esse sujeito irá utilizar seus 

conhecimentos prévios (conhecimentos físicos e lógicos 

matemáticos). Assimilar não é apenas associar situações que 

se cruzam, assimilar é incluir nesta associação a significação 
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e incorporação dos dados. Concluindo, assimilar é um ato 

que possui significado para o sujeito, pois a ação sobre o 

objeto possibilita transformá-lo, significá-lo, como descreve 

Piaget em suas obras. Já copiar, memorizar, associar são 

ações diferentes de assimilar porque não envolvem a 

atividade do sujeito, pois estão ligados à passividade. Piaget 

(1973, p. 14) expõe a necessidade de assimilação como um 

dos processos fundamentais para o desenvolvimento 

cognitivo: 

 
A importância da noção de assimilação é 

dupla. De um lado, implica como acabamos 

de ver a noção de significação o que é 

essencial, pois todo conhecimento refere-se 

a significações (índices ou sinais 

perceptivos tão importantes desde o nível 

dos instintos, até a função simbólica dos 

antropoides e do homem, sem falar das 

abelhas e dos golfinhos). Por outro lado, 

exprime o fato fundamental de que todo 

conhecimento está ligado a uma ação e que 

conhecer um objeto ou um acontecimento é 

utilizá-los, assimilando a esquema de ação. 

 

Todavia, a assimilação não é um esquema que por si 

só atinge a equilibração, ela faz parceria com a acomodação. 

Por isso, são inseparáveis. Assim, Piaget e Dolle apud Becker 

(1997, p. 48) definem com clareza as relações entre 

assimilação e acomodação:  

 
Se a assimilação é a “incorporação do meio 

à estrutura”, acomodação é a modificação 

dessa estrutura em função das modificações 

do meio (Dolle, 1981 p. 50). Se denomi-

narmos acomodação a esse resultado de 
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pressões exercidas pelo meio (...) 

poderemos dizer, portanto que a adaptação é 

um equilíbrio entre a assimilação e a 

acomodação (Piaget, Nascimento da 

inteligência, 1974, p. 117). “No domínio do 

comportamento, chamaremos a acomo-

dação à variação de um esquema” (Piaget, 

Aprendizagem e conhecimento – 1974, p. 

63). Por exemplo, o esquema de preensão é 

modificado pelo esquema de puxar. Isso 

pode levar a descobertas inesperadas, daí 

sua relevância para a aprendizagem. Pois a 

impossibilidade de estender a tendência á 

assimilação para além de certos limites, 

corresponde ao início da aprendizagem 

(Piaget, Aprendizagem e Conhecimento -

1974, p.62) 

 

No processo de adaptação podemos perceber a 

evidencia dos mecanismos indissociáveis de assimilação e 

acomodação, independente de a adaptação ser biológica, ou 

intelectual. Em relação à adaptação biológica temos “(...) um 

equilíbrio entre a assimilação do meio ao organismo e a 

acomodação deste àquele”. Na adaptação intelectual temos 

“o equilíbrio entre a assimilação da experiência às estruturas 

dedutivas e a acomodação dessas estruturas aos dados da 

experiência” (Piaget, 1976).  

  O que fazer então para provocar o processo de 

acomodação? Para modificar os esquemas de assimilação é 

necessário propor atividades desafiadoras que provoquem 

desequilíbrios e reequilibrações sucessivas nos alunos. De 

acordo com Piaget, apenas a acomodação vai promover a 

descoberta e posteriormente a construção do conhecimento. 

O conhecimento real e concreto é construído através de 

experiências; aprender é uma interpretação pessoal do 
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mundo, ou seja, é uma atividade individualizada, um 

processo ativo no qual o significado é desenvolvido com 

base em experiências. O papel do professor é então aquele de 

criar situações compatíveis com o nível de desenvolvimento 

cognitivo do aluno, em atividades que possam desafiá-los.  

Assim, todo ato inteligente pressupõe um esquema de 

assimilação ou uma estrutura que permite ao sujeito 

organizar o mundo e compreendê-lo. Enquanto as formas de 

organização modificam-se continuamente na interação entre 

o indivíduo e seu ambiente, os mecanismos responsáveis 

pelo funcionamento intelectual (assimilação e acomodação) 

permanecem invariáveis. São essas formas de organização 

que distinguem os vários períodos de desenvolvimento 

intelectual propostos por Piaget em quatro fases: 1° 

Sensório-motor (até os 2 anos), 2° Pré-operacional (dos 3 aos 

7 anos), 3° Operatório Concreto (dos 8 aos 11 anos) e 4° 

Operatório Formal (a partir dos 12 anos). 

 

2. MÉTODO EMPÍRICO X MÉTODO ATIVO 
 

A metodologia da educação tradicional está 

embasada na corrente filosófica empírica a qual considera a 

relação da aprendizagem como conhecimento pela mediação 

entre o sujeito e o objeto e são dadas através dos sentidos da 

percepção. O empirismo conceitua a criança como um 

homem em miniatura e considera que o indivíduo ao nascer, 

não possui estruturas inatas, nestes termos a criança é 

considerada uma tábua rasa e só através das experiências 

perceptivas sua aprendizagem será moldada, sendo 

necessário moldar os métodos para determinada teoria que 
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preconize a percepção da memória e a disciplina. Esta teoria 

desconsidera o sujeito ativo na construção do conhecimento, 

dessa forma, a criança não é conduzida a descobrir o 

conhecimento, a investigar e elaborar conjecturas, a 

aprendizagem acontece somente pela transmissão do 

conhecimento. Contrapondo-se a esta teoria Piaget (1976, p. 

98) diz: 

 
Foi visto, com efeito, o quanto a escola 

tradicional, inteiramente centrada no verbo 

e na transmissão oral, havia negligenciado 

este aspecto da formação intelectual, e como 

certos físicos tinham tomado a peito o 

problema, até se debruçarem sobre os 

inícios da formação experimental da escola 

primária. 

 

Os empiristas creem que a aprendizagem se dá neste 

formato de educação e quem foge à regra é considerado 

anormal. Consideram que a inteligência é como um depósito 

que, sendo pressionado pela memorização se efetivará e dará 

seus frutos. Entretanto, não é por esse caminho que a 

aprendizagem acontece. A educação que segue este método 

é a tradicional, esta somente aliena e molda o indivíduo para 

aceitar as injustiças sociais, fazendo com que perdure o 

“status quo”.  

A escola tradicional cometeu muitos equívocos que 

permaneceram na ignorância por muitos séculos, entre eles o 

de acreditar na concepção de que a linguagem, a lógica e a 

moral são inatas no ser humano. Desse modo, essa lógica 

permaneceu por séculos como sendo natural ao homem. A 

esse respeito, Piaget (1988, p.31), diz: 
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Estando o homem pré-formado já na 

infância e, constituindo o desenvolvimento 

intelectual apenas em uma atualização das 

faculdades visuais, o papel da educação se 

reduz então a uma simples instrução, trata-

se exclusivamente de enriquecer ou 

alimentar faculdades já elaboradas e não 

formá-las. Basta, em suma, acumular 

conhecimentos na memória, ao invés de 

conceber a escola como um centro de 

atividades reais (...). 

  

Nesse paradigma de educação, Piaget caracteriza o 

conhecimento utilizando o termo conhecimento – cópia, 

cuja aprendizagem se restringe somente a reproduzir os 

conteúdos das disciplinas pela memorização de diversos 

conteúdos das disciplinas verificados através das avaliações, 

ou seja, esta metodologia nega a abertura aos alunos para que 

eles explorem, manipulem, formulem e exponham suas 

aprendizagens sobre determinado conhecimento. 

Piaget (1974, p. 42) menciona Hull defensor dos 

métodos associacionistas, para conceituar o empirismo e o 

pseudoconhecimento denominado de conhecimento-cópia. 

Piaget (1976) baseia-se em Hull para indagar como ocorre a 

construção do conhecimento, questionando se é através das 

cópias da realidade ou se é através de metodologias que 

utilizam a repetição como estratégias de aprendizagem que 

conduzem os indivíduos à superação. Essa teoria é 

caracterizada pela transposição e repetição do conhecimento 

ao sujeito, cuja metodologia nega-lhe o direito de associar, 

inferir, interagir com o conhecimento que fora transmitido, 
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cabendo-lhe apenas registrá-la sem desenvolver 

cognitivamente a aprendizagem do que foi “ensinado”.  

Piaget critica a aprendizagem e o conhecimento na 

perspectiva empirista justificando que esse modo de ensinar 

ignora as especificidades e a natureza de cada área do 

conhecimento, assim elas são ensinadas da mesma maneira. 

Para ele, cada aprendizagem se desenvolve com esquemas 

diferenciados, pois na construção do conhecimento de cada 

uma das áreas é preciso refletir sobre: O que ensinar? Para 

quem? E ao refletir sobre tais questões devemos pensar: 

Como ensinar? Além disso, é preciso considerar a idade do 

educando, os objetivos a serem alcançados e, finalmente, a 

metodologia apropriada para que se processe a construção do 

conhecimento no movimento reflexivo de ação – reflexão – 

ação Piaget (1988) afirma que muitos dos problemas de 

aprendizagem são de ordem metodológica, Nesse sentido, 

diz:  

 
Reduzir as aprendizagens das estruturas 

lógicas às outras variedades de 

aprendizagem e todas elas a um esquema 

único de natureza associacionista será, 

naturalmente reduzir o papel do sujeito no 

conhecimento, esse conhecimento se 

limitando sob sua forma sintética a traduzir 

as propriedades físicas do objeto, e sob sua 

forma analítica a combinar essas traduções 

sem, entretanto enriquecê-las. Negar que as 

estruturas lógico-matemáticas se aprendem 

ou evidenciam as especificidades dessa 

aprendizagem seria, ao contrário, dissociar 

na construção dos conhecimentos, a parte do 

objeto e a contribuição do sujeito sob uma 

forma contraditória com o empirismo. 

(PIAGET, 1974, p. 51) 
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As práticas ativas precisam ser utilizadas no 

cotidiano escolar, pois desenvolvem invenções e 

criatividades, para isso é preciso que os professores tenham 

uma boa formação devendo exercê-la com afinco, 

adequando sua prática à realidade de sua turma. Piaget 

(1976, p. 130): enfoca: “Portanto, sob todos os ângulos, o 

problema da formação de professores constitui a questão-

chave cuja solução comanda a solução de todas as questões 

examinadas até o momento”. 

Outro ponto importante para o desenvolvimento da 

aprendizagem é considerar os conhecimentos prévios dos 

alunos no cotidiano de sala da aula, só assim poderão 

transformar o ensino em uma prática significativa que 

certamente irá despertar o interesse destes para que a 

aprendizagem aconteça efetivamente. Indispensável seria 

que cada professor, ao iniciar sua aula, fizesse um 

levantamento prévio para conhecer as formulações e 

conceitos acerca do conteúdo a ser trabalhado. Entretanto, 

isso raramente acontece, pois ainda hoje, alguns professores 

estão presos ao método empírico, no qual o aluno é 

concebido como “tábua rasa”, restando a este a mera tarefa 

de memorizar o que lhe fora imposto. A esse respeito Piaget 

(1974, p. 69) aponta: “Não somente uma aprendizagem não 

parte jamais do zero, quer dizer que a formação de um hábito 

consiste sempre numa diferenciação a partir de esquemas 

anteriores (...)”. 

Na metodologia tradicional a construção do 

conhecimento se dá pelo processo de indução, pois o sujeito 

realiza o que lhe foi pedido mediante exemplificações a 

serem seguidas em todas as atividades. Esta metodologia não 
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funciona porque o aluno mal compreende o que fez, não sabe 

o porquê e nem para quê está realizando tal tarefa, esta se 

torna insignificante para ele. Essa indução não passa de uma 

compreensão instantânea e faz com que o aluno solucione o 

que lhe foi proposto no momento, mas com o passar do 

tempo, dificilmente lembrará o que o levou a dar 

determinada resposta, restando-lhe apenas, memorizar o 

conteúdo. 

É importante tratar como ocorre a avaliação na 

metodologia tradicional: pode-se observar que ela tem 

caráter discriminatório, punitivo e seletivo, separando-se o 

bom e o ruim, o inteligente e o incapaz através de atividades 

que não consideram o desenvolvimento global do aluno, ou 

seja, não considera as outras atividades de sala de aula, o 

comportamento, os valores, etc. Para Piaget os resultados 

desse tipo de avaliação não têm significado porque eles são 

frutos de um ensino repetitivo, baseado na memorização, 

advindo do método indutivo, o qual não desconsidera 

atividades que estimulam o pensamento e o raciocínio como 

os jogos, que oportunizam a criança a assimilar o real ao eu. 

Em relação a isso Piaget (1976, p. 158) diz: “O jogo é um 

caso típico das condutas negligenciadas pela escola 

tradicional, dado o fato de parecer destituído de significado 

funcional. Para a pedagogia corrente, é apenas um descanso 

ou o desgaste de um excedente de energia.” 

Para superação desse modelo tradicional de educação 

Piaget (1976) expõe a necessidade de refletirmos sobre os 

objetivos da educação e o jogo de interesse que estão 

descritos nas práticas descritas anteriormente. Para ele, os 

educadores comprometidos com a educação e conscientes de 
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sua função devem se questionar sobre: Quais cidadãos desejo 

formar? Aliás, qual é o conceito de cidadania dentro de nossa 

sociedade? Para que esses cidadãos estão sendo educados? 

Piaget (1976) Expõe o objetivo central da educação: 

 
O objetivo da educação intelectual não é 

saber repetir ou conservar verdades 

acabadas, pois uma verdade que é 

reproduzida não passa de uma semi-

verdade: é aprender por si próprio a 

conquista do verdadeiro, correndo o risco de 

despender tempo nisso e de passar por todos 

os rodeios que uma atividade real pressupõe. 

 

Assim, Piaget nos apresenta que a educação deve 

estar em consonância com a realidade e que é preciso 

compreendê-la para transformá-la. Com base na teoria de 

Hutchins, mostra que o ensino tem como objetivo 

fundamental desenvolver a inteligência para compreender a 

realidade e transformá-la, mas para isso deve-se considerar 

como esses objetivos são alcançados e qual o melhor método 

para atingir o desejado. Defendendo o método ativo e se 

opondo ao empirismo diz “... uma educação ativa e 

verdadeira é superior a uma educação consistente apenas em 

moldar os assuntos do querer pelo o já estabelecido e os do 

saber pelas verdades simplesmente aceitas” Piaget (1976, p. 

34 e 35).  Com essas palavras defende o ensino experimental 

que mobilize o indivíduo a pensar estabelecendo relações e 

hipótese baseado na observação do concreto, do que é físico 

(explorar os objetos concretos e formular certas hipóteses a 

respeito deles) e lógico matemático (realizar ações e 

descobrir a partir dessas ações propriedades do objeto). Para 
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ele, aprender matemática e física é necessário desenvolver o 

pensamento abstrato e buscar nas ciências explicações para 

os fenômenos, enfatizando que a metodologia ideal é a que 

possibilita motivação ao sujeito para que busque respostas as 

suas dúvidas, objetivando tornar a aprendizagem 

significativa e defende o método ativo devido ao alto nível 

de compreensão que ele possibilita à criança sobre o 

entendimento de um fenômeno. A esse respeito Piaget (1988, 

p.17), diz: 

 
(...) o princípio fundamental dos métodos 

ativos só se pode com a História das 

Ciências e assim pode ser expresso: 

compreender é inventar, ou reconstruir 

através da reinvenção, e será preciso curvar-

se ante tais necessidades se o que se 

pretende para o futuro é moldar indivíduos 

capazes de produzir ou de criar, e não apenas 

de repetir. 

 

Curioso para entender o conhecimento humano 

Piaget é conduzido a uma procura constante sobre os 

problemas e fenômenos menos conhecidos e passou a refletir 

como a criança entende o mundo. A partir daí, depara-se com 

a universalização do conhecimento e reconhece o caráter 

interdisciplinar que favorece a compreensão do universo e da 

criatividade. Sem uma preocupação pedagógica, Piaget 

segue pensando sobre a universalização do conhecimento 

científico e avança, criando uma teoria interdisciplinar e 

deixa o caminho livre para novas pesquisas e geração de 

novos conhecimentos sobre a gênese do conhecimento 

humano.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O texto tem o propósito de apresentar como se realiza 

o processo de aprendizagem na visão de Piaget. Para ele é 

imprescindível considerar aspectos relevantes como a 

interação social, o desenvolvimento intelectual, e biológico 

e os mecanismos de equilibração/autorregulação, 

assimilação/incorporação e acomodação/modificação dos 

esquemas.                 

A essa metodologia de Piaget denomina de método 

ativo que favorece a aprendizagem e se contrapõe à corrente 

filosófica empirista que defende a escola tradicional, cuja 

metodologia está baseada na transmissão/reprodução e 

memorização de conteúdos distantes da realidade social do 

educando. Por outro lado, o método ativo de ensino e 

aprendizagem considera que aprender é um processo de 

compreensão individual, no qual o aprendente tem uma 

forma própria de conceber o mundo com base nas 

experiências pessoais. Neste sentido, o papel do professor é 

desenvolver ações pedagógicas adequadas ao nível de 

maturidade e compreensão dos alunos, de forma que as 

atividades vivenciadas em sala de aula provoquem a 

curiosidade e o desejo de conhecer. 

Entretanto, a experiência em sala de aula e os relatos 

de outros profissionais da educação indicam que no 

cotidiano escolar o ensino está pautado em aulas expositivas 

com tendência à transmissão de conteúdos e professores 

reféns de currículos predeterminados pelo sistema que está 

arraigado ao ensino tradicional, essa proposta curricular 
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apresenta conteúdos insípidos, distantes do contexto social 

dos alunos.   

Outra questão chave presente nas discussões sobre o 

desenvolvimento da aprendizagem é a formação docente que 

interfere significativamente no processo de ensino, já que 

professores deixam muito claro em sua prática que ensinam 

da maneira como aprendem. Muitas vezes a prática 

pedagógica consiste na imitação de aulas teóricas e 

transmissão de conteúdos ausentes de significados e do 

contexto social dos alunos. 

Assim, cabe ao professor mudar a prática pedagógica, 

busque novas alternativas para melhorar os processos de 

ensino e de aprendizagem, apoiando-se na literatura de 

teóricos que contribuem para que a educação escolar se 

efetive adequadamente e proponha atividades bem 

significativas, que provoquem reações de inquietação para 

que o aluno sinta-se desafiado, motive-se para acionar os 

esquemas biológicos e intelectuais e dessa forma faça 

acontecer o conhecimento real, concreto, construído com 

base em suas experiências e dessa forma a aprendizagem se 

efetiva integralmente.  
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