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CAPÍTULO I 
 

HERMENÊUTICA NA EDUCAÇÃO: 
Identidade de gênero e diversidade sexual 

 

 

Cinthia Marques Pereira1 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo educacional como qualquer outro meio 

de divulgação da informação ou de conhecimento social, 

permeia uma contextualização histórica e social. E por 

vários momentos reproduzimos as estruturas de poder, do 

benefício de um gênero sobre outros, da heterossexualidade 

em relação às identidades sexuais.  

Observa-se que nesse ambiente alguns professores 

ainda criam e estimulam tipos de comportamentos das 

diferenças, conforme foram criados meninas e meninos. 

Demonstrados em seu trabalho pedagógico caracterizado 

pela necessidade de delimitação quanto ao gênero, visíveis 

nas filas, nas brincadeiras, nas danças entre outros 

 

a escola produz e reproduz conteúdos e 

identidades culturais. Reproduz porque, 

como faz parte da sociedade, participa das 

                                         
1Mestre em Ciência da Educação pela Universidad Interamericana, 

2017; Especialista em Psicopedagogia Clínica Institucional pelo Centro 

de Ensino e Aprendizado de Alagoas (CEAP), 2013; Graduanda em 

Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), 2010. 
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representações que, nessa, circulam. A 

escola também é reprodutora de cultura, 

por ser um microcosmo com capacidade de 

elaboração de práticas particulares, 

conforme as circunstancias e os indivíduos 

que nela convivem. Em termos de 

reprodução de diferenças de gênero, 

devemos reconhecer que a própria 

organização do trabalho pedagógico em 

sala de aula, já vem muitas vezes marcada 

pela necessidade de estabelecer relações 

(FERREIRA, 2006, p. 72). 

 

Atualmente, ocorrem muitos levantamentos acerca 

da identidade de gênero e diversidade sexual. E a escola 

como espaço de produção de saberes, construção cientifica, 

transformação social, de respeito à diversidade e aos 

direitos humanos, precisa estar aberta para trabalhar com 

essa temática, pois a cada dia esse assunto é exposto na 

mídia, nas novelas, no cinema, nas propagandas 

publicitárias, revistas, jornais. 

Por se tratar de um tema polêmico, no qual a escola 

desempenha um papel primordial, de respeito, liberdade de 

expressão. Necessitando por sua vez como qualquer outra 

instituição de meios legais para embasar seu trabalho. De 

acordo com Pacto de San José da Costa Rica, em seu art. 

13º trata da “liberdade de pensamento e de expressão”, 

estabelecendo: “Toda pessoa tem o direito à liberdade de 

pensamento e de expressão”.  

Conforme a Constituição de 1988, por sua vez, 

dispõe em seu art. 5º: IV - é livre a manifestação do 

pensamento, sendo vedado o anonimato; V - é assegurado o 
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direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem. 

Discussões sobre a diversidade sexual e de gênero, 

no meio acadêmico vem ocorrendo desde 1970, data 

historicamente devido aos esforços dos movimentos 

feministas e comunidades de gays e lésbicas, que se 

sentiram excluídos de suas representações em sociedade. 

É notável que o Brasil apresenta aspectos voltados 

ao preconceito, descriminação, a homofobia, historicamente 

alicerçados ao processo de colonização que o país sofreu. 

A elaboração deste artigo possibilitou uma 

compreensão maior sobre as questões éticas, filosóficas, 

sociológicas, religiosas, educacional do tema exposto no 

universo extraescolar para o escolar. Buscando assumir 

uma postura enquanto instituição e pedagoga, uma reflexiva 

respeitosa, aberta ao diálogo e transformação de 

pensamento em sociedade partindo do pressuposto de que 

cada elemento envolvido nesse processo tem um conceito 

no qual precisamos compreender para consequentemente 

trabalhar.  

No Brasil, as discussões eram restritas apenas as 

áreas da Sociologia e da Psicologia. A partir de 1990 esse 

estudo passou por modificações, sendo discutidas e 

vivenciadas nas outras áreas do conhecimento. 

Abordar questões polêmicas nas escolas requer dos 

seus profissionais uma postura diferenciada. Muitas vezes 

nos sentimos ignorados ou discriminados pela nossa forma 

de pensar.  

Alguns desses preconceitos partiram dos próprios 

indivíduos por não se aceitarem, da escola, logo em seguida 
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dos pais por terem pouco esclarecimento, ou por não 

aceitarem o novo, e por últimos da própria sociedade que se 

diz inclusivos, porém, muitas de suas ações voltam-se para 

a exclusão. 

Expor um trabalho como esse exige voltar no tempo 

e reviver as inúmeras relações e significados na trajetória 

pessoal e profissional que proporcionaram o encontro com 

a temática da sexualidade, enfatizado atualmente nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), em seus temas 

transversais. 

Com isso a identidade de gênero e a diversidade 

sexual não é meramente um trabalho educacional, mais sim 

de saúde e políticas públicas. Sem o apoio desses setores, a 

escola permanece isolada, lutando sozinha para transformar 

a realidade. 

Registra-se anualmente nos órgãos competentes 

como a Organização Mundial de Saúde (OMS), um 

aumento circunstancial para as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST’s) em relações heterossexuais. 

Contudo esse número crescendo, nas relações 

homossexuais e entre as outras representações, estando 

relacionada a ela, a própria violência física ou de qualquer 

outra forma sofrida entre esse grupo e contra a este grupo. 

Optar por um caminho como esse de desafio e busca 

de conhecimento, é romper com padrões antigos para 

compreensão das transformações atuais. A igualdade de 

gênero aponta para um universo da diferenciação 

excludente para uma liberdade de expressão (BANDEIRA, 

2005).  
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A hermenêutica em suas variadas formas de atuação 

ou compreensão da existência humana vem como um leque 

que oportuniza a um debate significativo sobre as questões 

da sexualidade e os tabus que a envolve.  

De acordo com a visão religiosa em seus versículos 

de Romanos 1:21-31, Gênesis 19:5-7, Levíticos 20:13, 1 

Coríntios 6:9-10, é pecado mortal os indivíduos que 

estiverem em um relacionamento desse modo. E dentro da 

perspectiva hermenêutica religiosa em seus estudos 

históricos, diverge da diversidade sexual, produzindo um 

discurso na aspiração e práticas sexuais entre indivíduos do 

mesmo sexo como o “pecado do homossexualismo”. 

Enquanto profissionais da educação temos a função 

de orientar, debater, esclarecer as dúvidas, questionar e 

propor as sugestões que modifiquem a sociedade ou a 

comunidade escolar, independente da opção que possuímos. 

Respeitando os direitos das minorias sexuais presentes 

nesse espaço, que atualmente vem crescendo no mundo. 

 

[...] se deve compreender o poder, primeiro, 

como multiplicidade de correlações de 

força imanentes ao domínio onde se 

exercem a constitutiva de sua organização; 

o jogo que através de lutas e afrontamentos 

incessantes as transforma, reforça, inverte; 

os apoios que tais correlações de força 

encontram umas nas outras, formando 

cadeias ou sistemas ou contrário às 

defasagens e contradições que as isolam 

entre si; enfim, as estratégias em que se 

originam e cujo esboço geral ou 

cristalização institucional toma corpo nos 

aparelhos estatais, na formulação da lei, nas 
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hegemonias sociais (FOUCAULT, 2005a, 

p. 88-89). 

 

1.1 Conceitos de identidade e de gênero 

 

Diante do que foi abordado até o momento, é 

importante trazer a baila as questões inerentes aos conceitos 

que dizem respeito à identidade de gênero e sua 

especificidade, e como as pessoas que passam por esse tipo 

de transtorno se sentem em relação a sua sexualidade 

determinada anatomicamente. 

Em nossa sociedade as identidades de gênero que 

não atendem os aspectos biológicos de macho e fêmea, do 

desejo heterossexual são tidas como aberrações, algo 

obscuro, daí a importância de uma discussão mais acalorada 

sobre esse tipo de temática segregacionista no âmbito 

psicossocial e consequentemente quais as visões e 

“preconceitos” enfrentados na escola. 

Dentre o qual o indivíduo tem que buscar a sua 

inserção e afirmação como homem ou mulher nesse espaço. 

Data-se que até 1892 não se falava em homossexualidade 

abertamente. Essa foi uma categoria analisada por Freud no 

século XIX, nos ensaios sobre sexualidade e perversões.  

Havia relações entre homens e mulheres ou relações 

com pessoas do mesmo sexo que corriam em sigilo 

absoluto, pois esse tipo de relacionamento não era aceito e 

bem visto na sociedade vigente e até os dias atuais. 

Pessoas que mantinha um relacionamento desse tipo 

sofriam com o preconceito, eram discriminados pela 

sociedade, uma vez que a atividade sexual não é um fator 

condicionante ou determinante da identidade do ser, com 
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raríssimas exceções a tirar como exemplo a sociedade grega 

que via esse tipo de conduta como aceitável e necessária 

para o desenvolvimento do caráter das pessoas. 

Essa expressão “sexual” ou qualquer palavra 

relacionada ao sexo eram usadas anteriormente para 

delimitar a união matrimonial, incorporados 

exclusivamente à reprodução, porém em outros contextos 

sociais essa “relação sexual”, era condenada/censurada. 

Em virtude, as modificações no meio social 

manifestam-se uma nova linguagem médico-cientifico. As 

inquietações nesse estudo eram em catalogar as patologias 

relacionadas à homossexualidade, pois este comportamento 

era tratado como uma doença, ou vinculados ao desvio 

comportamental do ser humano que sofria influências 

negativas de outras pessoas. 

Emergiu então uma nova ciência a “sexologia”. 

Baseando-se na doença e na aceitação do ser. Com isso 

buscava-se classificar os tipos e práticas que de certo modo 

contribuiu para a afirmação e produção da 

homossexualidade (patologia/doença), em outro ponto de 

vista, tratava de uma abordagem de estrutura intrínseca e 

diferente da qual não existia meios para luta 

(aceitação/respeito). 

Diante esses fatos, edifica-se uma espécie, cuja 

própria existência e corpo, se tornariam objeto de disputas 

sobre sua representação, seja no âmbito legal, social, 

político, moral, psicológico. 

 

“Colocou por terra qualquer ordenação 

preestabelecida da sexualidade, bem como, 

a opinião corrente de uma suposta relação 



15 

natural de atração e complementaridade 

entre os sexos. Nada na sexualidade está 

garantida, a pulsão sexual pode investir os 

mais diferentes objetos que lhe causam 

prazer, ela é assim variável, múltipla, 

dissociada da genitalidade” (FREUD, 1999, 

p. 178). 

 

Sendo dada a esse ser humano em especial uma 

representatividade, tornando um ato de liberdade, de 

escolha, pois o individuo está preso a um corpo no qual a 

sua mente está condicionado a outro do mesmo sexo, a uma 

identidade que de certo modo não é sua, não a representa, 

não a identifica, pois não é a imagem, que esse indivíduo 

reconhece como sendo sua. 

Possuímos diversas identidades, ambas interagem e 

se integram aos comportamentos biológicos, sociais, 

psicológicos. Nossa identidade biológica é reconhecida no 

ato do nascimento por meio da diferença anatômica do 

sexo: masculino ou feminino, porém são os padrões sociais 

que definem os comportamentos secundários inerentes ao 

gênero masculino ou feminino. 

A identidade social definiu-se por meio de 

documentos, no qual somos registrados com um nome que 

faz referência ao sexo anatômico, ao mesmo tempo em que 

é atribuído a ele um papel na sociedade como filho ou filha 

de. 

A identidade psicológica é representada pelo 

psíquico, pela aceitação do que somos e de como iremos 

conduzir a vida. Ressaltamos que para se exercer essa 

identidade no desenvolvimento da sexualidade, torna-se 

primordial que o corpo comungue dos aspectos genéticos 
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básicos com as características primária e secundária que 

envolve os processos psíquicos do ser humano. 

Para alguns estudiosos a criança com dois anos a 

dois anos e meio, consegue definir sua identidade sexual. 

Sua percepção de corpo, semelhanças e diferenças físicas 

entre elas, seus pais, irmãos, colegas, ou simplesmente pelo 

próprio brinquedo, definindo a sua identidade genital. 

Contudo o reconhecimento de sua identidade sexual 

tem um papel importante dentro desse contexto, mais não 

basta ser anatomicamente homem ou mulher, tem que se 

sentir, pensar, ser. A partir do momento que não 

estabelecemos uma relação entre o ser anatômico e o pensar 

de acordo com esse sexo, automaticamente nos definimos 

como uma identidade de gênero. 

A noção de gênero pela primeira vez foi colocada no 

campo conceitual cientifico, pelo psicólogo e sexólogo 

John Money no ano de 1950. Correlacionando a ele as 

diferenças entre o sexo anatômico e o sexo psicológico. 

Contudo esse conceito foi mal recebido e 

interpretado pelos psicanalistas chegando a ficar em desuso 

no corpo teórico da psicanálise. Registra-se que em 1955 o 

conceito de gênero foi retratado num texto de Money sobre 

o hermafrodita. 

 

Pelo termo papel de gênero, nós queremos 

dizer todas aquelas coisas que uma pessoa 

diz ou faz para se mostrar como tendo o 

status de menino ou homem, menina ou 

mulher, respectivamente. Isso inclui, mas 

não se restringe à sexualidade no sentido de 

erotismo. Um papel de gênero não é 

estabelecido no nascimento, mas é 
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construído cumulativamente através de 

experiências defrontadas e negociadas - 

através de aprendizagens casuais e não 

planejadas, através de instruções explícitas 

e inculcações, e através de, 

espontaneamente, colocar juntos dois e dois 

para formar às vezes quatro e às vezes, 

erroneamente, cinco. Resumindo, um papel 

de gênero é estabelecido de maneira muito 

similar a uma língua nativa. (MONEY et 

al., 1955, p. 285, tradução minha). 

 

O gênero aparece para desnaturalizar, os papeis, as 

identidades, funções e representações do homem e da 

mulher, sendo uma opção cultural, histórica, pessoal, 

religiosa, da produção e reprodução das tradições familiares 

e sociais em contrapartida com os saberes acumulados ao 

longo de nossa experiência de vida. 

É descobrir e reconhecer-se como se é, não se trata 

de uma dimensão biológica, anatômica, mas sim, se aceita 

psicologicamente como se realmente é. Portanto os gêneros 

são dinâmicos, alguns comuns outros diferenciados, porém 

são usados nas inúmeras comunidades e culturas (ARÁN, 

2006). 

No século XVII e nos anteriores a ele, não se tinha o 

entendimento de sexualidade comparado aos dias atuais, à 

palavra sexualidade é algo moderno, contemporâneo do 

século XIX (FOUCAULT, 1986).  

Contudo os conceitos antigos que se tinha de sexo 

apresentam características de estruturas para diferenciar o 

macho/homem da fêmea/mulher, todavia o sexo assume um 

papel pluridimensional, mutáveis perpassando pelas 

diversas culturas e diferentes meios familiares. 
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De acordo com Vieira (1996, p. 9; 2008; p. 220), 

devemos considerar o sexo em seus variados aspectos 

genético, cromatínico, gonádico, anatômico, hormonal, 

social, jurídico e psicológico, entre outros. 

Nesse novo âmbito, a sociedade presencia os 

diversos tipos sexuais por muitas vezes diverge das regras 

criadas ou impostas pelas mesmas, onde a aceitação 

orgânica e a psicológica duelam diariamente neste espaço, 

para garantir sua representação. 

Segundo alguns teóricos e entre eles Louro (1998), 

não se trata da anatomia, do sexo ou não são pontualmente 

as características sexuais que nos permite dizer o que ou 

quem somos (masculino ou feminino), mas todas as 

características que representamos, determinados 

comportamentos, valores e habilidades.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Sabe-se que a escola enquanto unidade sistemática 

do saber deve ser também um espaço de cidadania e 

respeito aos direitos humanos. No Brasil, existem vários 

estudos sobre as diversas maneiras de exclusão, contudo há 

poucos trabalhos a cerca da identidade de gênero e 

diversidade sexual. 

Essa ausência de debates na educação, sobre essa 

temática provavelmente tem como causa a predominância 

de profissionais preparados para atuar com os conceitos, 

preconceitos intrínsecos na forma de pensar do ser humano. 

Ensinar sobre as maneiras de se relacionar e de 

modo tão diferente do que é estabelecido pelos padrões da 

sociedade, é contribuir para maior compreensão da 

diferença. 

Nosso panorama social esta composto por diferentes 

modelos familiares. Temos enquanto família a 

consanguíneas e adotivas. E em meio a esse panorama 

adotamos os princípios, valores, crenças daqueles que 

escolhemos, e damos a eles a responsabilidade da educação 

doméstica.  

Portanto a escola pode ser um instrumento de 

divulgação e propagação dos ideais não só familiares, 

feministas, mais das diversas formas ao combate de 

violência trazida com esse preconceito. 
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CAPÍTULO II 
 

INTERDISCIPLINARIDADE: Construção de novos saberes 

 

 

Ingrid Francinne Accioly Lira2 

Josivânia Lessa de Oliveira Silva3 

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste artigo, pretendemos fazer uma reflexão a 

respeito da problemática que envolve o sistema de 

educação brasileira. Com a globalização na educação 

podemos romper estas barreiras, no campo da educação, 

mas diante de escolas sucateadas, professores insatisfeitos 

com o descaso na educação pública. Alunos que não 

aprendem. O que fazer? Questionamentos que nós 

educadores, nos fazemos constantemente. Porém aqui 

vamos refletir, nos questionar o que podemos fazer para 

melhorar os índices tão baixos de analfabetismo existente 
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no Brasil. Através de enfoques que norteiam a educação 

brasileira, pretendemos inquietar os leitores sobre esta 

ampla discursão que existe no campo educacional. 

O indivíduo aprende quando o conteúdo é 

significativo. Então o que fazer para motivá-los? Com as 

práticas educativas iremos enfatizar a importância de 

trabalharmos com a interdisciplinaridade, a tecnologia que 

pode estar conectada com todas as disciplinas afins 

podendo vir a romper barreiras, transformar, inovar a 

educação pública no Brasil. 

Nós, seres humanos só aprendemos pelo prazer, ou 

seja, quando gostamos de determinados assuntos, 

aprendemos com mais rapidez, pois o tema nos chama a 

atenção, a metodologia aplicada disperta interesses e 

aprendemos com vontade. Através de jogos, em um 

ambiente virtual interdisciplinar torna-se mais prazeroso e 

agradável a aprendizagem. Aprendemos mais quando temos 

interesse, motivação, inspiração para pesquisar e descobrir 

novos conhecimentos, e assim estamos de fato aprendendo. 

O professor desempenha um papel fundamental 

neste processo, pois ele é o articulador das aprendizagens, 

com a era tecnológica, a pesquisa, o diálogo, a flexibilidade 

para reformular o currículo. Currículo este que deve partir 

do real do indivíduo, para uma aprendizagem mais ampla. 

Assim, a construção dos saberes seria devidamente 

adquirida. A reorganização curricular cria horizontes 

amplos nas diversas áreas do conhecimento e os pilares da 

Educação, citada pela UNESCO: aprender a ser a fazer, 

aprender a viver juntos, e aprender a conhecer. Bem como 

os Parâmetros Nacionais da Educação, vem a reforçar a 
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proposta no ensino. Devemos buscar desenvolver no 

indivíduo capacidades cognitivas para reconstruir saberes. 

O professor como mediador do conhecimento irá 

incentivar seus alunos a ser sujeitos ativos na 

aprendizagem, incentivando-os a perguntar e propor temas 

significativos partindo do real do indivíduo aos mais 

complexos. Para que a aprendizagem aconteça é preciso um 

processo permanente, pois a aprendizagem nunca acaba. 

Sempre tem algo novo para descobrirmos. 

A interação com o meio é uma das formas mais 

ricas para que sejam adquiridos conhecimentos, pois é na 

interação com o outro que o sujeito torna-se um ser mais 

social, capaz de perceber, intervir e agir como agente 

transformador. Se conseguirmos interagir e perceber o que 

nos rodeia, poderemos ser mais capazes de fazer as devidas 

intervenções, e as modificações poderão vir a acontecer, e 

assim, teremos a consciência de criarmos nossa própria 

competência e não aceitando mais o que é imposto pelo 

meio. 

 

2.1 A interdisciplinaridade frente à construção de novos saberes 

 

A interdisciplinaridade surge no Brasil por volta de 

1976, com concepções decorrentes de um Congresso em 

Nice na França em 1969. A interdisciplinaridade é um ramo 

do conhecimento onde as disciplinas devem se comunicar 

fazendo relação com os conteúdos, uma matéria dialoga 

com a outra. O diálogo é parte existencial no processo de 

aprendizagem, o homem crítico é capaz de se impor no 

mundo como agente transformador. Para Freire “Não há 
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diálogo, se não há uma intensa fé nos homens. Fé no seu 

poder de fazer e refazer. De criar e recriar”. (Freire, 1987, 

pág. 81) 

Com o construtivismo no final do século XX, vem 

às reflexões sobre a proposta de ensino, onde o aluno é o 

centro do conhecimento, podendo assim construir seus 

saberes. O indivíduo não deve ser considerado um ser 

vazio, tem seus conhecimentos e vivencias adquiridas. 

Então os ensinamentos devem parti do seu real para nortear 

novos horizontes e construir novos saberes. 

A interdisciplinaridade vem ganhando força nas 

ciências da educação no final do século passado com 

estudos em Genebra, no Instituto Jacques Rousseau com a 

sociologia da educação, a psicologia da educação e outros. 

A interdisciplinaridade vinha como promessa de romper 

barreiras. Pois a tradição positivista era aceitar os fatos, as 

coisas, o observável. Depois com a 2ª guerra a 

interdisciplinaridade aparece com preocupação humanista e 

também nas ciências. 

As correntes de pensamento começam a se 

preocupar com a interdisciplinaridade. Jean Piaget buscava 

desvendar o processo de conhecimento humano. No 

marxismo com Goldman uma restauração entre o todo e 

parte. Lançando então um projeto sobre 

interdisciplinaridade que foi apresentado na UNESCO. Daí 

então a questão sobre ciências humanas, e na educação vem 

se expandindo, surgindo projetos no plano prático que vem 

reivindicando um currículo mais moderno. 
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A interdisciplinaridade rompe barreiras? Piaget, 

Emília Ferreiro, Paulo Freire são alguns dos teóricos que 

trabalham com esta proposta. Aqui no Brasil Freire 

enfatizou que o aluno aprende com a realidade do mundo. 

O diálogo entre as ciências, a disciplina representa uma 

totalidade no saber. O conhecimento tem que partir do real 

do indivíduo. É possível perceber que quando partimos de 

algo concreto o aluno aprende e abrem novos horizontes, a 

motivação é notória em sala de aula. O professor tem um 

papel fundamental no processo de aprendizagem ele deve 

ser sempre um pesquisador. Paulo Freire afirma que “Não 

há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” (Freire, 

1996, pág. 52) 

Com a interdisciplinaridade os conteúdos interagem 

entre si, buscando oportunidades de descobertas, o 

educando que rompe barreiras do conhecimento amplia 

seus olhares e o saber do conhecimento se constrói, aprende 

a ser pesquisador, e assim de forma atuante tem uma visão 

unitária e não fragmentada. Um ensino centrado nesta visão 

é conhecimento adquirido por toda a vida. 

As pesquisas por temas geradores devem nortear o 

conhecimento do educando, assim eles sentem-se parte do 

processo, a metodologia exige uma integração. Educandos 

envolvidos podem se perceber, construir uma forma de 

pensar e repensar no seu mundo com um novo olhar. 

Afirma ainda que “Saber ensinar não transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua 

própria produção ou a sua construção” (Freire, 1996, pág. 

52) 
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A interdisciplinaridade tem por finalidade a 

construção do conhecimento, onde venha se ampliar o 

conhecimento. Integrar os conteúdos as diversas matérias é 

uma atribuição muito complexa, pois é preciso modificar a 

postura de educadores, com esta mudança tem que haver 

um envolvimento, compromisso diante do novo. Ainda 

citando Freire “Ensinar exige consciência do inacabamento, 

como professor crítico, sou aventureiro, responsável, 

predisposto a mudança, a aceitação do diferente”. (Freire, 

1996, pág. 55) 

Afirma ainda que, “a aceitação do novo, assim como 

critério de recusa ao velho não é apenas cronológico” 

(Freire, 1996, pág. 39). Não queremos dizer que o 

ensinamento do passado não tenha sua importância, desde 

que ele acompanhe a especificidade do que está sendo 

trabalhado. Como Freire enfatiza “o velho que preserva sua 

validade ou encarna uma tradição ou marca uma presença 

no tempo continua novo”. (Freire, 1996, pág. 39). É 

sustentável que o aluno aprenda de forma atuante quando 

estar envolvido no processo, o indivíduo não aprende com 

dia e hora marcados, ele já vem habilitado com uma 

bagagem de vida que devem ser aprimorados no ambiente 

escolar, o conhecimento é uma totalidade. 

A criança, o jovem aprende quando o conteúdo se 

torna significativo. Assim ele se envolve com emoção, 

prazer e seu processo de construção do conhecimento vêm 

favorecer uma aprendizagem construtiva. A 

interdisciplinaridade favorece ao indivíduo uma forma a 

mais de pensar. Para Jean Piaget “A interdisciplinaridade é 

uma forma de se chegar a transdisciplinaridade, etapa que 
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não ficaria na interação e reciprocidade entre as ciências, 

mas alcançaria um estágio onde não haveria mais fronteiras 

entre as disciplinas.” (Piaget, 1972, pág. 144) 

A proposta pedagógica através da 

interdisciplinaridade deve estar voltada aos conhecimentos 

dos saberes. Quando professores juntam-se em prol de um 

projeto interdisciplinar todos tendem a ganhar. Porém é 

notório enfatizar que estes professores tenham condições de 

trabalho, estejam preparados, capacitados, motivados a 

oferecer a estes alunos condições favoráveis para uma 

aprendizagem motivadora. Importante ainda enfatizar o 

apoio que deve existir entre gestão e equipe pedagógica, 

pois estes irão oferecer suportes pedagógicos que serão 

essenciais para que a aprendizagem venha a acontecer. 

Entre quais habilidades ou competências importa destacar o 

ser capaz de pensar e de aprender. Por este motivo deve-se 

levar em conta outro fator muito importante, o 

investimento, e para isto, os professores teriam de estar 

preparados, e sentindo-se valorizados. Porém como 

podemos querer uma qualidade em excelência com escolas 

sucateadas e professores desmotivados? Não existe um 

mínimo de conforto nas escolas públicas os professores não 

são respeitados. Só com amor a profissão, infelizmente, não 

se transforma a sociedade. 

Seria excelente que nossos alunos saíssem com a 

aquisição e a destreza de competências cognitivas, Com 

uma amplitude no sentido de saber pensar, ler a realidade 

que os cerca, capazes de assumir com alguma autonomia os 

seus direitos e deveres de cidadania, dominando as novas 

tecnologias, e as usando em prol de um novo conhecimento.  
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2.2 As múltiplas formas de aprender diante do papel do professor 

 

A tecnologia ligada à educação são meios 

riquíssimos para que a aprendizagem aconteça de forma 

mais dinâmica para os alunos. Com esta ferramenta 

podemos resgatar a confiança dos alunos e trazê-los para a 

escola fazendo com que eles sintam-se parte do processo de 

construção. Não se pode mais ensinar como antigamente, 

não podemos mais obrigar nossos alunos a ficar sentados 

por horas e horas em uma sala de aula, sendo assim o 

professor é passa a ser um mero transmissor de conteúdos e 

este não é o objetivo. É constante a reclamação de alunos 

que é muito desgastante ficar ouvindo aquele professor 

falando por horas. É notório que temos que repensar esta 

prática de ensino. A educação está tão defasada que os 

alunos não têm estímulos para querer aprender. Um mínimo 

de conforto nas escolas públicas não são oferecidos, assim 

como: ventiladores, bancas, cadeiras enfim materiais 

indispensáveis para que estes indivíduos sintam-se 

confortáveis. O aluno deveria perceber que ele é 

importante, é o agente transformador do futuro. Outro 

recurso são as mídias digitais que vêm dominando o 

cotidiano através da internet, as redes sociais, o celular, 

podemos ampliar o ensino com o uso destas ferramentas 

tecnológicas, as bibliotecas virtuais, mapas em 2D e 3D, 

conferências virtuais, jogos online, blogs, enfim uma 

infinidade de atrativos para estes alunos.  

Está mais do que na hora de evoluir, modificar o 

ensino, ter um novo olhar, aprender a desaprender e a 

refazer sua metodologia de ensino. O professor jamais será 
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dispensável, porém ele deve está bem preparado, motivado, 

ter condições de trabalho e ser bem remunerado. Como 

citamos, para que uma aprendizagem de fato aconteça é 

preciso ter salas de aula confortáveis com bons aparelhos 

tecnológicos. Com esta infra-estrutura poderíamos estar a 

serviço de mudanças na postura do professor resgatando 

assim a confiança dos alunos e da sociedade, mostrando 

que é possível aprender na rede pública de ensino. 

Estamos fascinados com a mídia, os recursos 

audiovisuais estão inseridos em nossas vidas 

constantemente. Na era digital os recursos tecnológicos 

desempenham um papel de grande relevância para a 

educação. Enquanto este recurso seduz o alunado a fala 

utilizada ainda por vários educadores se torna menos 

sedutora e mais cansativa. 

As crianças e jovens aprendem de forma lúdica, os 

jogos, as dramatizações, o uso de material concreto, a 

imagem em movimento conquista este aluno. Pretendemos 

refletir sobre estratégias de ensino no intuito de aproximar 

os alunos às ferramentas tecnológicas, apresentando fatores 

que eles venham a perceber a influência desta ferramenta e 

que sejam capazes de saber diferenciar os aspectos 

positivos e negativos que a era tecnológica pode nos trazer. 

O perfil deste novo profissional na educação é de 

promover desafios, resolução de problemas, ter 

flexibilidade. Ser o mediador do processo de aprendizagem. 

Muitos professores vêm utilizando as ferramentas 

tecnológicas para ilustrar suas aulas, porém ainda falta o 

domínio pedagógico, este fator é que irá modificar e inovar 

as aulas nos próximos anos, tornando-se uma aprendizagem 
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do conhecimento. Assim sendo, a aprendizagem será 

primordial para a valorização na educação e que o senso 

crítico venha acontecer, com os alunos, adquirindo 

competências e habilidades, podendo assim interagir e 

intervir na sociedade buscando um futuro mais digno e 

promissor, melhorando assim a qualidade de vida de todos 

os cidadãos.  

Sabemos que, as mudanças no sistema de produção 

e serviço exigem as tecnologias. E que o mercado de 

trabalho exige cada vez mais um sujeito que seja crítico, 

saiba pensar e busque seu espaço. Por este motivo o aluno 

não pode mais ser visto como um depósito que deve estocar 

conteúdos transmitidos pelo professor.  

 

Segundo Nóvoa, em entrevista realizada 

em 2001 ele enfatiza que o perfil do 

professor do século XXI, aos professores 

que devem estar envolvidos em variados 

saberes, sejam eles tecnológicos ou sociais. 

Levando-se em consideração a importância 

dos profissionais estarem sempre 

capacitados. E mais ainda, o professor hoje 

não deve ser visto como mero transmissor 

de conhecimento e sim, um organizador de 

aprendizagens e outro nível que ele se 

refere diz respeito que não basta o 

professor saber transmitir o conhecimento, 

ele tem que ser capaz de reorganizar, 

reelaborar este conhecimento em situações 

didáticas em sala de aula. (Nóvoa, 

entrevista, 13-09-2011 - matrizes 

Curriculares). 

 

Diante do exposto, é enfático afirmar que o 

professor continua sendo importante não apenas como 
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informador nem como repetidor de informações prontas, 

mas como mediador e organizador de processos. O 

professor é um pesquisador junto com os alunos e 

articulador de aprendizagens ativas. Os professores podem 

ajudar os alunos incentivando-os, a saber, perguntar, a 

enfocar questões importantes, a ter critérios na escolha de 

sites, de avaliação de páginas. Os professores podem focar 

mais a pesquisa do que dar respostas prontas. Podem propor 

temas interessantes e caminhar a partir dos níveis mais 

simples de investigação para os mais complexos, das 

páginas mais coloridas e estimulantes para as mais 

abstratas, dos vídeos e narrativas impactantes para os 

contextos mais abrangentes e assim ajudar a desenvolver 

um pensamento mais crítico. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A interdisciplinaridade é um dos caminhos onde o 

indivíduo é o centro do conhecimento, nesta proposta ele 

pode buscar aprimorar seus saberes. A educação brasileira 

deve ser revista, principalmente a rede pública de ensino. 

Devendo-se refletir e buscar uma nova proposta, soluções 

imediatas para resgatar o ensino. Com a globalização, a 

flexibilidade no currículo escolar é possível, o trabalho em 

equipe, valorização do conhecimento do aluno, e com uma 

boa preparação eles poderão ser agentes de transformação. 

Propostas curriculares, engajamento de professores, 

gestores, poder público trabalho em parceria para que 

possam fazer cumprir o direito a educação de qualidade. A 

educação pública está doente e a cura deve ser imediata. 

Com escolas sucateadas, professores ameaçados, 

desmotivados e mal remunerados a educação não será 

renovada. Não deve usar o modelo anterior onde o 

professor era o centro do saber. 

De acordo com dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacional (MEC e IBOP no ano de 

2009), no Brasil existia cerca de 24 milhões de analfabetos, 

64% entre 15-64 anos. 

Precisamos com urgência resgatar a autoestima de 

professores e alunos, reconstruir a educação com escolas 

adaptadas e preparadas com modernos laboratórios de 

informática, professores capacitados para as novas 

tecnologias. 
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As ferramentas tecnológicas são fontes para uma 

nova era educacional não se pode ignorar a facilidade que 

estes jovens aprendem de forma lúdica, as aulas em 

ambientes virtuais, conferências, portfólios online, blogs, 

revistas e bibliotecas virtuais, mapas em 2D e 3D, viagens 

virtuais, enfim, o individuo bem orientado, com este tipo de 

ferramenta é notório enfatizar que o conhecimento 

adquirido será muito mais prazeroso e construtivo. 

Devendo forma-se assim, uma sistematização dos 

conteúdos e transformando o conhecimento. 

Vale lembrar que não basta apenas introduzir estas 

ferramentas, a educação deve-se oferecer suporte técnico, 

pois as máquinas precisam de manutenção. Muitas vezes é 

mascarado dizendo, que as escolas têm um laboratório de 

informática, no entanto os laboratórios não recebem os 

devidos cuidados e se transformam em museus. Faz-se 

necessário uma grande reflexão social que enfrentamos 

constantemente nas escolas, estamos perdendo nossos 

alunos para a violência e nada é feito para recuperá-los. O 

conflito social é notório, pois o ambiente em que nossos 

jovens vivem não são os adequados, rodeados de drogas e 

falta de afeto de familiares, o que remete-os, á 

marginalidade muitas vezes.  

É preciso uma política pública imediata para 

resgatar estes jovens para que eles de fato venham a intervir 

de forma atuante na sociedade, sendo agentes 

transformadores de uma sociedade mais digna e cidadã. 
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CAPÍTULO III 
 

PROCESSOS PSICOLÓGICOS DA APRENDIZAGEM 

 

 

Lucilia Maria da Silva Soares Barbosa4 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo mostra um breve estudo, a 

respeito dos processos psicológicos da aprendizagem, 

visando alguns esclarecimentos sobre o comportamento, o 

estímulo e a aprendizagem, levando em consideração a 

Teoria do Comportamento Operante, desenvolvida pelo 

psicólogo norte-americano B. F. Skinner. Na visão de 

Skinner, a aprendizagem necessita de estímulos ou reforço 

que devem ser positivos para que o aluno aprenda a ler, 

pois esse é um processo complexo – o da escrita 

propriamente dita. Skinner baseou-se nas teorias do tipo 

estímulo-resposta. 

Desde o início da vida, a criança passa por diversas 

fases de desenvolvimento e a aprendizagem constitui fases 

distintas, desde a barriga da mãe a criança recebe estímulos 

através de conversas, carinho e aconchego da mãe e outros 

que a cercam. 
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A aprendizagem diz respeito às mudanças de 

comportamento, e nem sempre as pessoas estão abertas à 

mudança, mas é de extrema importância que elas ocorram. 

A busca pelo entendimento do processo de aprendizagem é 

instigante e sempre despertou curiosidades de correntes 

teóricas que buscam explicações relacionadas à natureza do 

ato de aprender. (BEAUCLAIR, 2008). 

 

3.1 Etapas do processo de aprendizagem 

 

Em relação à aprendizagem, levamos em conta os 

comportamentos e um deles é o Comportamento Operante, 

ou seja, aquele que produz consequências no ambiente e é 

afetado por elas. 

 

Entender o Comportamento Operante é 

fundamental para compreendermos como 

aprendemos nossas habilidades e nossos 

conhecimentos, ou seja, falar, ler, escrever, 

raciocinar, abstrair, etc.; e até mesmo como 

aprendemos a ser quem somos, a ter nossa 

personalidade. (MOREIRA; MEDEIROS, 

2007) 

 

Sabemos que as habilidades são produzidas no 

campo psicológico do ser humano, habilidades essas que 

ajudam a complementar e fortalecer o conhecimento em 

todos os sentidos. Desde o início da vida, a criança passa 

por diversas fases de desenvolvimento, tanto psicológicos 

quanto físicos. O conhecimento tende a avançar, a partir do 

comportamento da criança seja de satisfação, alegria ou 

insatisfação e tristeza. A respeito de satisfação, pensemos 
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na resposta da criança após ser amamentada pela mãe, o 

sorriso e a risada do bebê são verdadeiro deleite para os 

pais. 

Também podemos pensar nesse comportamento 

como uma das importantes respostas sociais e emocionais 

que contribuem para o vínculo pais-crianças que ajudam o 

relacionamento e desenvolvimento da aprendizagem. 

Nesse processo de aprendizagem sugere-se que 

levemos em consideração a afetividade, tão importante para 

todos os seres e necessariamente a criança, desde os 

primeiros momentos, já na barriga da mãe, já sente esse 

impulso repassado pela mãe e até mesmo daqueles que a 

cerca. As pessoas precisam de estímulos, para que a 

aprendizagem aconteça de fato. 

 

3.2 Idade escolar 

 

Ao iniciar um processo de aprendizagem, o 

indivíduo já dispõe de uma série de atitudes, habilidades e 

expectativas sobre sua própria capacidade de aprender, seus 

conhecimentos, visão de mundo ao seu redor, ou seja, o 

contexto que lhe cerca, e percebe a situação de 

aprendizagem de uma só forma particular e diferente de 

seus colegas, como ser único e capaz de interagir no próprio 

meio ao qual está inserido. 

Na maioria das vezes a aprendizagem ocorre por 

uma série de experiências prévias; isso se dá em 

consequência de uma contínua organização e reorganização 

de experiências frustradas, erradas como podemos chamar. 
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Para os pensadores John Dewey e Jerome Bruner, a 

aprendizagem é a solução de problemas. É por meio da 

solução de problemas do dia-a-dia, que os indivíduos se 

ajustam ao ambiente em que vivem. A aprendizagem não é 

um processo simples, ela ocorre durante toda a vida do 

indivíduo. 

Algumas teorias procuram compreender e explicar o 

processo da aprendizagem. 

 

3.3 Teoria do condicionamento operante 

 

Baseia-se nas teorias do tipo estímulo-

resposta, como o conexionismo de 

Thorndike e o behaviorismo desenvolvido 

por Watson. Thorndike tratava com 

elementos físicos e mentais, mas sempre 

mecanicista no estudo do homem, enquanto 

que Watson era mecanicista também, mas 

limitava seu estudo ao comportamento dos 

organismos biológicos. (CAMPOS, 1991) 

 

O psicólogo norte-americano B. F. Skinner 

desenvolveu sua teoria a partir dessas citadas. Então, na 

Teoria do Condicionamento Operante, o estímulo é 

importante para surgirem às respostas. Ele chama isso de 

reforço e esse reforço pode ser positivo ou negativo – que 

podemos chamar de recompensa. Podemos exemplificar 

como reforço positivo, um sorriso do professor, que traz 

satisfação e conforto para o aluno, em saber da satisfação 

do seu professor em relação a ele e aos demais, em outras 

palavras é mais relaxante; enquanto o reforço negativo só 

irá reforçar o mau comportamento, o pessimismo e a 
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vontade de desistir de aprender. Na visão de Skinner, a 

aprendizagem necessita da ajuda de instrumentos, pois 

ensinar a ler é complexo, mais que outras disciplinas, como 

por exemplo, Matemática ou apropriação dos números. O 

aluno não atingiu o patamar desejado na maioria dos casos. 

Falando em comportamento e aprendizagem, não 

evoluímos tanto em relação há 50 anos passados, quando o 

comportamento do aluno em relação à aprendizagem era de 

um estímulo que provocava aversão. Nesse período o aluno 

lia, copiava e memorizava a tabuada para fugir da 

palmatória, ou seja, tentava escapar da punição. 

Atualmente, o aluno, na maioria das vezes, faz para 

fugir da crítica dos colegas, da família, do fracasso aparente 

diante da comunidade a qual está inserido. Dessa forma, a 

ênfase no ensino e na aprendizagem não está centralizada 

no Condicionamento Operante. Será necessário, então, que 

este comportamento produza mudança no ambiente, através 

das consequências oferecidas em ambas as partes. 

De acordo com essa teoria, aprendizagem é igual a 

condicionamento, pois se quisermos que uma pessoa 

aprenda um novo comportamento, devemos condicioná-la a 

essa aprendizagem. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Neste artigo, apresentei uma abordagem a respeito 

dos processos psicológicos da aprendizagem, levando em 

consideração a Teoria do Comportamento Operante, 

desenvolvida por Burrhus Frederic Skinner, baseado na 

teoria de Thorndike e Watson, é de sua importância 

entender o Comportamento Operante para compreendermos 

e desenvolvermos nossas habilidades como falar, ler, 

escrever, raciocinar etc. 

O comportamento também faz parte do processo 

bastante complexo que envolve o ser humano na sua 

totalidade. O processo de aprendizagem acontece de 

maneira natural e também planejada, ele é um processo 

constante e inacabado, inicia-se desde o ventre da mãe ao 

receber os primeiros estímulos através do carinho, passado 

através daqueles que o cercam e se estende até a morte. 

Para que a aprendizagem aconteça de verdade, pais 

e professores precisam ser minuciosos em todos os 

sentidos; os estímulos entram em cena nessa hora. Ninguém 

desacreditado ou desestimulado é capaz de produzir, muito 

menos aprender. 

É necessário que destaquemos os pontos fortes da 

criança. Recebendo esses estímulos e incentivos ela se 

fortalecerá e então a aprendizagem acontecera de fato. 

Todos têm habilidades e competências diferenciadas, é 

claro; na maioria das vezes há coisas que o aluno sabe e o 

professor não sabe e vice-versa. Então é hora de aproveitar 
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esse conhecimento prévio do aluno e instigar na criança a 

capacidade de aprender e ensinar. 

 

Quando a criança sente que aprender é uma 

experiência excitante da qual se pode 

desfrutar, então isso se transformará em 

algo que nunca termina, durante toda a 

vida. As crianças aprendem a esconder suas 

dificuldades com comportamentos como 

ser palhaço da classe, manter calada, 

adoecer, fugir das responsabilidades, 

demonstrar desinteresse ou, muitas vezes, 

mau comportamento. Com frequência fica 

isolada, esconde-se ou evita fazer coisas 

porque assim ninguém poderá lhe causar 

dano. Essas máscaras protetoras utilizadas 

para não serem tachadas de burras, lentas 

ou intratáveis isolam-nas socialmente. 

(NAVARRO, 2010) 

 

Justamente são essas crianças que precisam de 

estímulo-resposta ou reforço positivo, como Skinner reforça 

e defende seus pontos fortes, incentivando e elogiando 

quando produzirem algo. É nesse momento que a 

aprendizagem acontece de verdade. Precisamos acreditar na 

capacidade do aluno compreender e valorizar seus feitos 

através de estratégias e valores agregados à nossa vocação 

profissional. Somente acreditando e respeitando as 

diferenças avançaremos nesse processo e ainda nos 

colocando no lugar do outro, como seres humanos que 

somos, podendo errar e acertar. As habilidades do ser 

humano são múltiplas e precisam ser valorizadas e 

aproveitadas, isso é processo de aprendizagem.  
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CAPÍTULO IV 
 

BULLYING ESCOLAR E A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

 

Maria Sizino de Lira 

 

INTRODUÇÃO 

 

O bullying é um problema que existe em todas as 

escolas, ainda assim poucas tem consciência de sua 

existência ou mesmo das graves consequências advindas 

destes atos cruéis e intimidadores. Mesmo na instituição de 

ensino, espaço reservado para a educação e construção de 

valores a presença da violência é constante, e como define 

Fante 2005: 

 

 “o bullying é uma forma de violência que 

acontece de forma vedada, por “meio de 

um conjunto de comportamentos cruéis, 

intimidadores e respectivos atos contra uma 

mesma vítima” e com grande poder 

desconstrutivo, pois fere a área mais 

preciosa, íntima e inviolável do ser- a 

alma”.  

 

Há um consenso de que este fenômeno não é 

exclusivo de um único ambiente, podendo acontecer em 

qualquer lugar onde haja relação interpessoal. Somente, há 

pouco mais de trinta anos o bullying começou a ser 

estudado sob parâmetros psicossociais e científicos, 
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recebendo a denominação especifica pela a qual é 

conhecida atualmente em todo o mundo. 

Desde a década de 80, na Europa, os pesquisadores 

da mente humana iniciaram a nobre tarefa de nomear 

determinadas condutas de jovens e seus universos 

acadêmicos. Estes estudos fizeram a distinção de 

brincadeiras naturais, saudáveis e típicas da vida estudantil 

daquelas que ganham requintes de crueldade e extrapolam 

todos os limites de respeito pelo outro. Com isso, as 

brincadeiras podem acontecer de forma natural e 

espontânea entre os alunos, assim estes brincam, colocam 

apelidos nos outros, tiram “sarros” dos demais e de si 

mesmos, dão muitas risadas e se divertem. No entanto, 

quando “brincadeiras repletas de segunda intenções” e de 

perversidade, elas se tornam em atos de violência que 

ultrapassam os limites suportáveis de qualquer um. 

A partir disso, é necessário entendermos que 

brincadeiras normais e sadias são aquelas nas quais todos os 

participantes se divertem, mas quando apenas alguns se 

envolvem em meio a sofrimento de terceiros, isto ganha 

uma outra conotação. Nessa situação específica, utiliza-se o 

termo bullying, e o citado abrange todas as ações de 

violência (física, verbal, psicológica), que ocorrem de 

forma intencional e repetitiva contra um ou mais alunos.  

Por afetar a estrutura psicológica e o comportamento 

não só na infância como na vida adulta o bullying pode ser 

definido como um problema de saúde pública e, por isto, 

deveria adentrar na pauta de todos os profissionais que 

procuram soluções para uma sociedade mais saudável e 

atuante. 
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A falta de conhecimento, do funcionamento e das 

consequências que o bullying propicia tem tido um aumento 

desordenado no número e na gravidade dos casos, assim 

mostrado as situações trágicas e isoladas ou coletivas que 

poderiam ser evitados. 

Segundo Dan Olweus (2006), psicólogo norueguês e 

importante pesquisador sobre o assunto, pais e professores 

devem estar atentos a vários aspectos comportamentais das 

crianças e adolescentes, pois são eles que passam mais 

tempo com o indivíduo e devido a isso poderão ter uma 

maior facilidade de identificar mudanças de atitudes dos 

mesmos. Cada personagem desse drama apresenta um 

comportamento individualizado, tanto na escola quanto em 

seus lares. Perceber os alunos que são vítimas, agressores 

ou espectadores é de suma importância para que a escola e 

a família possam elaborar estratégias e traçar ações efetivas 

contra o bullying.  

Talvez o maior desafio na identificação dos atores 

dessa triste “peça” chamada bullying seja distinguir os 

agressores que possam ser dissuadidos desse papel, e onde 

passem a se transformar em guerreiros contra a violência 

escolar, no entanto, os ofensores, mesmo com atitudes 

erradas merecem nossa ajuda e precisam dela, pois estes 

sofrem com seus atos e suas respectivas consequências, é 

justamente o sentido de culpa, remorso ou arrependimento 

diante suas ações que nos dá a plena certeza dos 

comportamentos transitórios. Sua essência é boa e estão à 

espera de alguém que o resgate de maneira adequada. 

Perceber e ser ativo nessas diferença e/ou ajudar é de 

fundamental importância para os envolvidos. 
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Dessa forma, torna-se possível elaborar métodos 

escolares e sociais que possam ajudar a recuperar os jovens 

que se comportam de maneira agressiva, violenta ou em 

função de circunstâncias desfavoráveis nas quais estejam 

envolvidas. 

 

4.1 Como identificar uma criança que sofre Bullying? 

 

Mudanças de comportamento são sinais importantes 

e podem evidenciar aos pais que os filhos estão sendo 

vítimas de bullying. A criança ou o adolescente pode 

repetidamente apresentar: 

 

- Não querer mais frequentar as aulas; 

- Pedir para mudar de turma; 

- Apresentar queda no rendimento escolar; 

- Passar a ter déficit de atenção; 

- Demonstrar sintomas físicos como; dor de cabeça 

ou estômago, suar frio, e indicar um elevado índice 

de angústia a que está sendo submetido. 

 

4.2 O que fazer para ajudar uma vítima de Bullying? 

 

O indivíduo que tenha sofrido qualquer tipo de 

ameaça verbal, física ou psicológica precisa de ajuda e 

necessita ser protegido. Os adultos devem informar a 

criança ou adolescente que o ato sofrido por ela será 

cuidado pela família, a escola, a comunidade e pelas as 

autoridades da lei. Muito importante também é deixar claro 

para a vítima, seja qual for a sua idade, que ela não é 
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culpada pelas perseguições sofridas, reafirmando que ela 

tem valores e qualidades onde devem ser respeitados.  

 Os pais devem sempre se mostrar disponíveis a 

escutar seus filhos, permitindo-o que seus sentimentos 

diante as ameaças e agressões sejam expressos. Os 

responsáveis pelos menores devem evitar críticas quando 

eles não souberem lhe dar com a situação, com isso sua 

presença é de fundamental importância para que a criança 

saiba “resolver a situação”. De modo que a autora Fante 

menciona: 

 

“é oportuno que os pais façam uma 

reflexão profunda sobre as suas próprias 

condutas em relação ao filho e sobre o 

modelo de educação familiar, predominante 

em casa, que vem sendo aplicada e nem 

sempre os pais se dão conta que certos 

comportamentos que os filhos apresentam 

são aprendidos em casa, como resultado do 

tipo de interação entre os familiares que são 

percebidos por eles, muito menos procuram 

checar e, refletir se que o filho estar 

realmente aprendendo tem relação com 

aquilo que “eles pensam” que está sendo 

ensinado”. (Fante 2005, p. 76). 

 

A partir da citação compreende-se que Cleo Fante 

afirma que os pais precisam repensar nas suas condutas, 

logo eles são os primeiros educadores de seus filhos, são 

referência e por isso precisam construir um ambiente 

tranquilo, educativo e seguro. 
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4.3 A escola como espaço inclusivo 

 

A escola para ser considerado um espaço inclusivo, 

precisa deixar de ser uma instituição burocrática que apenas 

cumpre as normas estabelecidas pelos níveis centrais, para 

tal a mesma deve se transformar num espaço de decisão, 

ajustando-se ao seu contexto real e respondendo aos 

desafios do cotidiano. 

O espaço escolar, hoje, tem que ser visto como um 

ambiente para todos, portanto, o que se deseja na realidade 

é a construção de uma sociedade inclusiva e 

compromissada com a minoria (neste grupo estão os 

portadores de necessidades educativas especiais). Assim, 

necessitamos de uma escola que aprenda a refletir, não 

tendo medo de se arriscar, mostrando muita coragem de 

criar e questionar o que estar sendo estabelecido, assim 

indo em busca de inovações necessárias para a inclusão. 

Compreende-se que o aluno portador de 

necessidades educativas especiais deve ser respeitado, suas 

limitações compreendidas, seus pontos fortes descobertos e 

valorizados, e para isso acontecer é necessário abandonar os 

métodos tradicionais e as classificações. 

A inclusão escolar é um sistema educativo no qual 

todas as crianças deveriam estar necessariamente em 

escolas regulares e em classes comuns, sem segregação. 

Para esses tipos de realizações são necessários processos 

dinâmicos e participação de pessoas num contexto de 

relações e interações com os diversos grupos sociais. Este 

processo é gradual e dinâmico e pode adotar formas 

diferentes de acordo com as necessidades e habilidades dos 
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alunos, assim, passando a ser conceitualizada como um ato 

de educar e ensinar crianças ditas normais com crianças 

portadoras de deficiências. 

O trabalho desenvolvido para receber o portador de 

deficiência na escola já é realizado, no entanto, é necessário 

mais mudanças, adaptações, hábitos, atitudes e uma política 

de não rejeição destes. Trocas interativas com a plena 

aceitação dos portadores de necessidades especiais é 

fundamental para a valorização da sua auto imagem e auto 

estima. 

A escola é um espaço social privilegiado para o 

debate, e isto ocorre devido as funções políticas, por conta 

deste fator a mesma passa a ser inclusiva, isto é, a escola é 

de todos, desenvolvendo funções para todos. De acordo 

com Demo, 1990: 

 

 “a educação inclusiva tem sido 

conceituada como um processo de educar 

conjuntamente e de maneira incondicional, 

nas classes de ensino comum, alunos ditos 

normais com alunos portadores de 

deficiência, assim, apresentando 

necessidades especiais educacionais. A 

inclusão beneficia a todos uma vez que 

sadios os sentimentos de respeito a 

diferença, de cooperação e de solidariedade 

podem desenvolver”. 

 

4.4 Sociedade e Deficiência 

 

Em todos os grupos sociais a palavra deficiência 

adquire um valor cultural. As atitudes desempenham seu 

papel na determinação dos indivíduos portadores, assim, 
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eles não recebem um valor qualitativo que mereciam. 

Segundo Rilas (1985): 

 

“no brasil a deficiência nos remete a uma 

questão social. A incidência de deficiência 

é a maior em países em desenvolvimento. 

Os deficientes do terceiro mundo “são 

pessoas para quem as condições de vida são 

a pobreza, a fome, a miséria e a falta de 

perspectivas”  

 

Já para Moura (1992) num país em que a qualidade 

mínima de vida é determinada pela quantidade de dinheiro 

que se recebe ou se tem no final do mês, é claro que a 

instalação de uma deficiência terá diferentes preços, de 

acordo com a classe social a que o indivíduo pertence. 

O sentido da deficiência na vida de uma pessoa é 

produto do entrelaçamento de sua história pessoal com o 

meio social onde se vive. Sobre o indivíduo considerado 

deficiente incidirá o estigma da “incapacidade” e 

“invalidez”. 

Para Sá (1992) a aceitação e a integração das 

pessoas deficientes é ainda objeto de muitos discursos e 

racionalização. A corrente máxima de que “somos todos 

iguais” serve mais para obscurecer o preconceito e justificar 

a exclusão, do que para reconhecer a diferença. Há uma 

dicotomia e ambiguidade de atitudes e ações na exposição e 

imposição da deficiência. As intenções parecem claras, mas 

sóbrios parecem os afetos e desejos que moldam uma 

imagem social negativa ao redor da pessoa deficiente, 

criando estereótipos e rotulações. 
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A situação é dramática e frustrante para uma pessoa 

envolvida com deficiência física, psicologia, assim, a 

deficiência social passa a ser sofrida individualmente, 

devido a este fator o acesso a um processo de reabilitação 

mais adequado e sofisticado fica cada vez mais dificultado. 

O portador de uma deficiência que convive numa 

classe social mais baixa tem as piores perspectivas, logo as 

suas possibilidades são mínimas de crescer neste mundo. Já 

o portador de classes mais privilegiadas tem maiores 

chances de ser bem sucedidos, logo as possibilidades e 

acessibilidades são maiores. Segundo Moura (200) “os 

deficientes das camadas sociais ricas apresentam 

sentimentos positivos e comportamentos de lua bem 

acentuados”. 

Figueiredo (2002) nos diz “que a educação inclusiva 

deve ser um espaço para todos os alunos, deve-se inserir na 

escola todos os excluídos, garantir qualidade na educação, 

diversidade, evitando as práticas excluíntes” 

Trabalhar numa educação inclusiva é respeitar os 

diferentes saberes, compreender que não existe pessoas 

piores ou melhores, e sim, que existe homens e mulheres 

vivendo em sociedade que muitas vezes os exclui, 

esquecendo de valorizar o ser. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A partir do assunto discorrido entende-se que a 

educação de qualidade é aquela que promove o meio 

favorável a todos, garantindo não somente o acesso, mas a 

permanência de seus alunos na escola. É a diversidade 

cultural, nacional, física, política, emocional, intelectual, 

cognitiva e social que sucinta numa reflexão total de quem 

somos e a relação mais solidária com o nosso próximo. Para 

isto, será necessário quebrar resistências, romper barreiras 

físicas e atitudinais, enfrentar conflitos e contradições, rever 

estratégias de aprendizagem com ênfase na construção 

coletiva. 

Ensinar a criança a aprender é desenvolver o seu 

potencial a partir de sua realidade pessoal, requer, assim, 

por parte dos professores maior sensibilidade e pensamento 

crítico a respeito de sua prática pedagógica. Ela precisa ter 

sempre a oportunidade de socializar o seu saber específico 

junto aos outros profissionais da equipe, contribuindo para 

a melhoria da qualidade de vida. 

Os métodos oferecidos na escola tem como 

fundamento a busca de alternativas que minimizam as 

diferenças entre os alunos sem deficiência com os 

portadores. Para os alunos com necessidades especiais 

devem ser oferecidos metodologias, objetivos e práticas 

pedagógicas diferenciadas, logo cada uma aprende em um 

tempo e de um modo. 
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Pode-se então concluir que a escola como espaço 

inclusivo deve ter como desafio o sucesso de todos os 

alunos, sem exceção alguma. A não garantia de acesso e 

permanência de todos na escola é a forma mais perversa e 

irredutível de exclusiva de exclusão social, pois é negado o 

direito elementar da cidadania. Para um projeto educativo 

baseado nos princípios da integração/inclusão devemos 

pensar numa renovação pedagógica que considere as 

diferenças. 
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CAPÍTULO V 
 

DIVERGÊNCIAS CONFLITIVAS NO PROCESSO ENSINO-

APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL:  

Mediação Pedagógica Humanística  

 

 

Sandro Moretti Silva5 

 

INTRODUÇÃO 

 

O ser humano é um ser social desde o seu 

nascimento. A vida social promove diferentes níveis de 

comunicação e divergências, entre os indivíduos que 

interagem em sociedade. Essa construção histórica dos 

sujeitos em sociedade acontece paulatinamente através de 

diversos elementos do ambiente social, fundamentalmente 

mediada pelo outro, que é capaz de regular sua conduta, e 

mudar sua maneira de pensar. A partir daí há uma 

apropriação da cultura que fornece a matéria-prima para o 

desenvolvimento psicológico do indivíduo autônomo. 

Porém, é nesse momento de diálogo e de interação social 
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entre educador/educando, que ocorre a gênese da 

consciência ou sua maturação orgânica, e os equívocos de 

interpretação do ouvinte pelo receptor e vice-versa, que é 

chamado de DIVERGÊNCIAS.  

As divergências no ensino/aprendizagem fazem 

parte do dia a dia dos seres cognoscentes desde os 

primórdios da humanidade. Entretanto, a sua existência não 

é prejudicial, ao contrário, promove o desenvolvimento e 

crescimento dos sujeitos em seu processo de interação 

social. A sua anulação ou mesmo inexistência, não seria 

benéfica para a sociedade contemporânea, que não 

conseguiria viver sem interagir socialmente. É nesse 

momento que advém os equívocos de interpretação que a 

priori, consiste em entender a dimensão sócio-histórica 

enquanto determinismo cultural. O segundo equívoco se 

refere a confusão entre a importância da linguagem e a 

cultura do verbalismo. E o terceiro equívoco interpretativo 

reside em não acreditar que existe uma estrutura biológica 

que seja capaz de transformar as práticas culturais 

(FREITAS, 2012) . 

O problema do estudo propõe-se a investigar se a 

mediação pedagógica humanística pode ser benéfica ou 

nociva para o materialismo histórico do aprendente. O 

objetivo geral sugere: Analisar se as divergências 

conflitivas são provocadas pela verbalização cultural, ou 

pela dimensão sócio-histórica do docente. Seus objetivos 

específicos são: 1. Indentificar se a diversidade de 

interesses, intenções e impressões, desencadeiam as 

divergências conflitivas entre docente/discente; 2. Refletir 

se as propostas defendidas pelos teóricos podem auxiliar o 
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docente a um trabalho mais cognitivo e afetivo; 3. Avaliar 

como a mediação pedagógica humanística pode minimizar 

os desconexos das relações professor/aluno. A metodologia 

aplicada nessa investigação tem caráter 

teórico/bibliográfico orientada por um estudo qualitativo 

tendo como pressupostos epistemológicos o materialismo 

histórico. 

 

5.1 O fenômeno das divergências no ambiente educacional 

 

Segundo Leite (2012), cada vez mais os conflitos se 

configuram como o grande entrave no ambiente escolar. A 

forma como os mesmos são trabalhados pode prejudicar 

todo o processo, seja quando não se estabelece um objetivo 

claro de onde se quer chegar com a discussão, ou outras 

vezes, porque se procura encontrar culpados e agir 

rapidamente na punição destes. Isso leva a um desgaste 

emocional dos profissionais envolvidos no processo e a 

descrença dos professores na equipe pedagógica, pois, na 

maioria das vezes, acreditam que os pedagogos podem, 

como num passe de mágica, encontrar soluções para todos 

os problemas da escola. Uma das habilidades mais 

importantes na condução de um processo de resolução de 

conflitos é saber formular um objetivo claro do que se 

espera do processo de discussão. Este deve ser mantido 

como foco principal em todas as etapas previstas do 

procedimento que visa solucionar o impasse. 

Na realidade, os interesses conflitantes em sala de 

aula no Ensino Fundamental, são vistos como algo ruim e 

há um esforço de evitar, prevenir e contê-los o mais rápido 
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possível. Podemos observar que tais estratégias visam 

esquivar-se de conflitos, quando o docente procura 

enfrentar a bagunça, as brigas ou os furtos, por meio do 

diálogo. Nesse contexto, as situações de atrito e desrespeito 

são compreendidas como situações problemas que apenas 

atrapalham a disciplina da sala de aula e da escola. A 

proposta geral é preencher todo o tempo dos discentes com 

atividades, deveres, coisas para copiar, para que não 

ocorram comportamentos indisciplinares (TOGNETTA, 

2009).  

 

 “O termo conflito é normalmente usado 

para caracterizar forças contrárias ou 

divergentes; pode ser intrapessoal, interno 

do ser, ou interpessoal, com mais de um 

protagonista. Existem três tipos de 

resolução de conflitos interpessoais não 

usando violência. São eles: agressivo, 

assertivo e submisso (SILVA, 2016, p.5). 

 

Antes de adentrar nas resoluções dos conflitos 

mencionados acima, é importante perceber que o 

comportamento problema, não faz do aluno em si um 

problema. O comportamento problema deve ser combatido 

sempre, lembrando que o seu maior objetivo é o aluno, 

enfatizando que há uma disparidade avaliativa entre o mau 

comportamento e o sujeito. Portanto, lembrando que o 

comportamento agressivo pode ser instrumental, sendo 

caracterizado pela recompensa, sem causar dano ao outro, 

já o agressivo hostil, deve ser combatido, por que sua 

finalidade é prejudicar o outro. Já o comportamento 

assertivo, basicamente é empático, querendo apenas 



63 

expressar seus sentimentos e emitir suas opiniões. Enquanto 

que o comportamento submisso é caracterizado por aquele 

que tenta sempre se esquivar, sempre se justificando para 

não resolver as questões por que seu objetivo principal é 

não causar dano. Sendo assim, se faz necessário avaliar o 

problema e tentar resolvê-lo sem prejudicar sua inter-

relação com o aluno.  

Discorre Leite (2012), o processo de construção de 

uma proposta de intervenção para a resolução de conflitos 

na escola, se traduz como ferramenta fundamental para que 

o conflito não seja tratado como um item em si mesmo e 

que se tenha cuidado para não o transformar em uma luta de 

gladiadores, em que de um lado estão os professores, que 

não se sentem respeitados como profissionais da educação, 

e de outro lado, os alunos, ou até mesmo os pais, que 

esperam da escola e, consequentemente, dos professores, 

soluções para todos os problemas. Situações como a 

descrita tendem a aparecer com frequência no âmbito 

escolar, e os professores vivenciam, diante delas, as mais 

diversas emoções, indo da raiva à tristeza e frustração, 

gerando insatisfação com o seu papel de educador.  

De acordo com Tognetta (2009), a resolução de 

conflito de maneira satisfatória, requer do educador, um 

trabalho cognitivo e afetivo em função da reciprocidade. 

Sabendo desse papel, o educador pode utilizar estratégias 

indiretas, que não ocorrem no momento do conflito, 

entendendo que trabalhar a resolução do conflito é um 

processo diário que requer situações cotidianas e usando 

recursos como filmes e desenhos animados, histórias 

fictícias ou jogos que trabalhem o reconhecimento de 
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sentimentos que possibilitem a prática de assembleias para 

reflexões acerca de conceitos de valor e moral com alunos. 

Algumas medidas sugeridas por Vinha (2003), que 

deveriam ser aplicadas pelo educador, poderiam ser usadas 

como estratégias diretas e básicas em relação aos conflitos 

como, por exemplo:  

 

“Oferecer oportunidades para que 

trabalhem sentimentos e conflitos. 

Compreender o papel dos conflitos como 

oportunidades de aprendizagem dos 

sujeitos. Procurar não intervir ou tomar 

atitudes de improviso. Cuidar da segurança 

física dos alunos, para que não sejam 

resolvidos por meio de agressões. Ser 

direto e objetivo e, quando impor uma 

limitação ser firme e sem gritos. 

Reconhecer e aceitar os sentimentos de 

todos os envolvidos. Ajudar o aluno a 

verbalizar e a escutar a opinião do outro. 

Não subestimar a capacidade do aluno para 

resolver o conflito. Elevar o valor do 

acordo mútuo. Mediar a conscientização de 

suas responsabilidades em uma situação de 

conflito. Deixar que o aluno vivencie as 

consequências de seus atos. Oferecer a 

oportunidade para o aluno compreender e 

reparar seus atos. Mediar a situação 

conflituosa de forma que o aluno possa 

restaurar o relacionamento. Encorajar o 

aluno a sempre resolver seus próprios 

conflitos por si mesmo. Ao perceber que 

ambas as crianças já se entenderam, 

resolveram o problema ou perderam o 

interesse em um conflito, abandone-o 

(VINHA, 2003, p. 75, 76). 
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Enfatiza Leite (2012), nem sempre os professores 

estão ou se sentem instrumentalizados para transformar os 

conflitos e divergências em oportunidades para o 

crescimento. Talvez até por falta de conhecimento sobre o 

desenvolvimento infantil e da adolescência, há professores 

que respondem a determinadas atitudes dos educandos 

como se fossem afrontas pessoais, quando na verdade 

podem estar sinalizando uma etapa do processo de 

desenvolvimento dos mesmos. Parece que, para uma 

solução produtiva do conflito, a ênfase não deve incidir no 

problema em si, mas, sim, na análise do processo. O que 

fará a diferença é a forma como os problemas serão 

enfrentados. Se o professor tiver recursos para fazer uma 

análise, mais imparcial possível das situações - problemas 

ocorridos no espaço escolar terá maiores condições de 

construir procedimentos eficazes de intervenção diante da 

problemática. 

 

Algumas outras considerações que são 

importantes e devem ser levadas em 

consideração pelo docente ao lidar com os 

conflitos com os seus alunos aplicando o 

pensamento construtivista, por exemplo: 1. 

Manter-se calmo e controlar suas reações. 

2. Reconhecer que o conflito pertence à 

criança. 3. Acreditar na capacidade delas 

para solucionar não é aceitar qualquer 

alternativa de resolução, lembrando que 

não é fazer pouco do conflito para o aluno 

como, por exemplo: o conflito é de vocês 

ou eu não tenho nada a ver com isso 

(VINHA, 2003).  
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Segundo Silva (2016), o ensino numa perspectiva 

construtivista, compreende o conflito como fenômeno 

social, inerente à convivência humana e sempre estará 

presente na escola e nas relações em geral e que nem 

sempre poderão ser resolvidos. A partir desta concepção, 

todas as partes envolvidas no conflito, o professor e o aluno 

ou grupos de alunos, são convidados a refletirem juntos 

sobre uma solução adequada. Se o professor transfere o 

problema, ele tira a oportunidade dele e das crianças ou 

adolescentes a pensarem juntos sobre seus próprios 

conflitos e aprender com eles.  

 

5.2 O diálogo entre a inteligência emocional e a competência 
social  
 

A comunicação é um traço marcante na vida do ser 

humano, e, é essencial na troca de sapiências entre 

comunicador e receptor. O diálogo entre a inteligência 

emocional e a competência social despertará no docente 

saberes inconscientes e inimagináveis, buscando equipar os 

mesmos para futuros desafios em seus tratos sociais. Para a 

compreensão do diálogo entre a inteligência emocional e a 

competência social, se faz necessário primeiro entender o 

que é Inteligência Emocional e depois, o que é 

Competência Social. A princípio serão examinadas as 

teorias de Goleman (2001) e em seguida avaliaremos as 

teorias de Rehfeldt (2003), para uma melhor compreensão 

desse diálogo interativo entre ambas as teorias, na 

promoção de uma intervenção psicopedagógica e 
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aprimoramento de suas práticas didáticas/metodológicas em 

benefício dos educandos. 

 

5.3 Inteligência emocional 

 

Os parâmetros do mercado de trabalho estão 

mudando. Os docentes estão sendo avaliados por novos 

critérios. Já não importa apenas o quanto são inteligentes, 

nem a sua formação ou seu grau de especialização, nem 

também a maneira como lidam consigo mesmo e com os 

outros. Esses parâmetros têm pouco a ver com o que era 

considerado importante na universidade. Por esses critérios, 

o conhecimento acadêmico é praticamente irrelevante, já 

que eles pressupõem que os docentes tenham suficiente 

capacidade intelectual e conhecimento técnico para 

desempenhar o seu trabalho (GOLEMAN, 2001). 

 

“A inteligência emocional não significa 

simplesmente ser simpático. Aliás, 

momentos estratégicos podem existir, 

confrontar alguém com uma verdade 

desconfortável, mas significativa, que esta 

pessoa esteja evitando. Em segundo lugar, 

inteligência emocional não quer dizer 

liberar sentimentos, “botar tudo para fora”. 

Por último, nosso nível de inteligência 

emocional não está fixado geneticamente, 

nem se desenvolve apenas no começo da 

infância” (GOLEMAN, 2001, p. 19, 20).  

 

A inteligência emocional determina o potencial para 

aprender as habilidades práticas que estão baseadas em 

cinco elementos: autopercepção, motivação, auto-
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regulação, empatia e aptidão social para os 

relacionamentos. O docente ao usar a autopercepção estará 

reconhecendo suas próprias emoções, e seus pontos fortes, 

por desenvolver a autoconfiança nas suas potencialidades 

técnicas, mas, ao mesmo tempo, sabendo de suas reais 

limitações. Ao usar a auto-regulação, o docente estará se 

preparando para lidar com seus impulsos e recursos de 

padrões de honestidade e integridade ou mesmo de 

adaptabilidade, sendo flexível ao lidar com mudanças, 

estando aberto à novas ideias. Lembrando que a motivação 

facilita o alcance de metas, vontade de realização por 

satisfazer um padrão excelente ao se dedicar e ao tomar a 

iniciativa e ao mesmo tempo sendo otimista em suas 

realizações acadêmicas.  

Outra característica que se faz necessário, que o 

docente desenvolva é a empatia que é se colocar no lugar 

do outro, sempre lembrando de antever e reconhecer as 

necessidades e potencialidades de seus alunos. Não 

esquecendo por fim, de suas aptidões sociais de influenciar 

positivamente, emitir mensagens claras e convincentes, 

inspirar seus alunos, administrar mudanças, gerenciar 

conflitos por meios de acordos, e ao mesmo tempo 

estimular relacionamentos produtivos por criar uma 

sinergia no grupo, buscando desenvolver neles o senso de 

atingir metas.  

Enfim, ao aplicar todas essas habilidades, o docente 

poderá conduzir melhor a sua inter-relação social, seguindo 

assim regras de condutas que poderão ministrar melhor seu 

intercâmbio social, e consequentemente o processo 
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ensino/aprendizagem, por desenvolver laços de afetividade 

com seus educandos.  

 

5.4 Competência social 

 

Discorre Rehfeldt (2003), as competências sociais 

são solicitadas, exigidas, desafiadas e colocadas à prova 

diariamente e em todos os planos da nossa vida social, ativa 

ou passiva: na família, no trabalho, no lazer, e nas relações 

fortuitas, eventuais e espontâneas com outras pessoas, que 

talvez só encontremos uma vez na vida. Desta maneira, 

problemas de competência social também podem 

manifestar-se a partir de déficits de inteligência social mais 

decorrentes de condições congênitas da pessoa, ou de 

déficits de responsabilidade social, a partir da falta (em 

grau variável) de habilidades sociais ou inobservância de 

preceitos socais, ou ainda de uma combinação de ambas. 

Prossegue Rehfeldt (2003), as deficiências 

registradas residem, portanto, não na própria situação 

social, mas na maneira como esta é recebida, compreendida 

e trabalhada, resultando numa resposta inadequada, senão 

errada. Por exemplo, uma pessoa, que interpreta toda crítica 

que lhe é feita por um colega de trabalho como ofensa ou 

agressão, provoca situações conflituosas desnecessárias e 

desgastantes entre ambos, além de construir para si um 

repertório situacional que pode extrapolar seus controles, 

desencadeando novos desdobramentos de sua 

incompetência social. Respostas ou reações inadequadas 

desta natureza resumem-se nas seguintes categorias: 

percepção e interpretação incorreta (ou desajustada) do 
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outro ou da situação social, e antecipação desfavorável das 

próprias perspectivas de sucesso. 

 

“A vida social coloca-nos em 

circunstâncias e diante de situações em que 

precisamos agir, ou seja, a competência 

social reside no próprio ato, e a omissão 

representa incompetência social (o 

exercício da cidadania através do 

cumprimento de deveres e a reivindicação 

de direitos civis). Mas também em 

situações de cunho pessoal específicas 

podem optar pela omissão na forma de 

evitar comportamento observa-se com mais 

frequência em pessoas tímidas ou que 

criaram temores em relação a determinadas 

decisões em decorrência de anteriores 

experiências mal-sucedidas ou outros 

condicionamentos adquiridos. No caso do 

enfrentamento de uma situação social 

espera-se das pessoas uma postura 

socialmente competente, o que significa um 

procedimento adequado a cada situação 

específica e nas circunstâncias particulares 

em que se apresenta” (REHFELDT, 2003, 

p. 35). 

 

Toda competência social é uma aptidão de empregar 

solução coerente para diversos e complexos 

comportamentos conflitantes. Dessa forma é preciso 

desdobrar cada tarefa em seus componentes básicos, 

necessários para possibilitar abordagens adequadas visando 

uma solução eficaz. O termo social caracteriza um desses 

componentes e requer algumas considerações contextuais. 

Em primeiro lugar, uma afirmação essencial: você, eu, e 

todas as pessoas ao nosso redor e com as quais lidamos 
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direta ou indiretamente são seres extraordinários. Em 

segundo, as pessoas não mudam na sua essência. Isso não 

significa que elas se comportam em determinadas situações 

de maneira estereotipada, mas dificilmente modificarão sua 

estrutura básica, ou seja, sua estrutura de caráter. Em 

terceiro, ninguém é uma ilha e cada um encontra-se 

inserido na interdependência social com seus próximos nos 

mais diversos planos vivenciais, que começam no contexto 

familiar, estendendo-se posteriormente, ao ambiente 

escolar, e passam gradativamente para toda uma teia de 

contatos e convivências que se processam no cotidiano do 

adulto, envolvendo seu mundo privado e profissional 

(REHFELDT, 2003).  

Por outro lado, cada indivíduo desenvolve nos 

diversos planos de interação social convicções e posturas de 

convívio pessoais de acordo com suas experiências e suas 

capacidades intelectuais, principalmente de percepção. Se e 

onde puder, o homem tenta escolher seus interatores e seu 

ambiente, e procura adaptar-se a eles da melhor maneira 

possível, mas também tenta conseguir que estes aceitem sua 

presença e se ajustem a ele. 

 

“Vemos, portanto, que a inteligência social 

consiste na capacidade de entender-se com 

outras pessoas a partir da consciência de 

fatos sociais e do reconhecimento do 

ambiente ou do clima social. Em outras 

palavras, da inteligência social faz parte a 

compreensão e o julgamento adequado dos 

outros no cotidiano. A inteligência social 

possibilita localizar e identificar as 

capacidades dos outros, entender seus 

valores e sentimentos, e compreender os 
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processos de interação grupal” 

(REHFELDT, 2003, p. 21).  

 

Na prática docente, entretanto costuma-se encontrar 

combinações variáveis de inteligência social e 

responsabilidade social, das quais resultam relações que se 

situam num leque que cobre desde a perfeita harmonia, 

constituída pela aceitação e valorização conscientes das 

diferenças inerentes às partes, até a total discórdia, 

resultante do egoísmo de ambos os lados e da resistência a 

qualquer tipo de compreensão e compromisso. 

 

5.5 Instrumentos pedagógicos de mediação humanística  

 

A vida socioeducativa exige sempre do docente, 

instrumentos técnicos/metodológicos e signos que 

possibilitam, o desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores para assumir a função de mediação pedagógica 

humanística. Esses instrumentos técnicos/metodológicos 

auxiliam e enriquecem a qualidade da interatividade social, 

que denota certo nível de cognição que diferencia a 

qualidade do ensino/aprendizagem ministrado da 

inteligência emocional, que resulta na competência social. 

Os signos são chamados por Vygotsky de instrumentos 

psicológicos, que agem como elemento de atividade 

psíquica, dirigindo as ações do pensamento e dessa forma 

orientando os educandos e sua construção social autônoma 

na promoção do materialismo histórico-dialético (SILVA, 

2014).  
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“o termo médius do latim aponta para o que 

está no meio, no centro, conciliando 

elementos contrários. Neste caso, o 

elemento mediador se apresenta como uma 

ponte, ocupando uma função intermediária. 

Partindo dessa ideia, designa que o ato de 

mediar indica uma relação entre indivíduos 

e objetos, pressupondo uma atividade 

própria de um agente mediador. No plano 

discursivo, a mediação já foi objeto de 

estudo de vários filósofos, quando tiveram 

necessidade de encontrar um modo de 

relacionar dois elementos distintos” 

(SILVA, 2014, p. 59). 

 

Para Meier (2011), o homem tem utilizado ao longo 

de sua história, signos como instrumentos psicológicos em 

diversas situações, como naquela que exigem memória e 

atenção, em que os signos são interpretáveis como 

representações da realidade e se referem a elementos do 

espaço e do tempo presentes. Mediar significa, portanto, 

possibilitar e potencializar a construção do conhecimento 

pelo mediado. Significa estar consciente de que não se 

transmite conhecimento. É estar intencionalmente entre o 

objetivo do conhecimento e o aluno de forma a modificar, 

alterar, organizar, enfatizar e transformar os estímulos 

provenientes desse objeto a fim de que o mediado construa 

sua própria aprendizagem, que o mediado aprenda por sí só.  

 

“Cada signo ideológico é não apenas um 

reflexo, uma sombra da realidade, mas 

também um fragmento material dessa 

realidade. Todo fenômeno que funciona 

como signo ideológico tem uma encarnação 

material, seja como som, como massa 

física, como cor, como movimento do 
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corpo ou como outra coisa qualquer. Nesse 

sentido, a realidade do signo é totalmente 

objetiva e, portanto, passível de um estudo 

metodologicamente unitário e objetivo. Um 

signo é um fenômeno do mundo exterior. O 

próprio signo e todos os seus efeitos (todas 

as ações, reações e novos signos que ele 

gera no meio social circundante) aparecem 

na experiência exterior” (BAKHTIN, 2006, 

p. 31). 

 

Segundo Vygotsky (2007), mediação não só 

acontece quando há a presença física do outro, ou seja, não 

é a corporeidade do outro que estabelece a relação mediada, 

mas a mediação ocorre por meio dos signos, da palavra, e 

da semiótica, dos instrumentos de mediação. A presença 

corpórea do outro não garante a mediação. Sem a mediação 

dos signos não há contato com a cultura. A mediação pelos 

signos, pelas diferentes formas de semiotização, que 

permite a comunicação entre pessoas e passagem da 

totalidade às partes e vice-versa. Os elementos mediadores 

na relação entre o homem e o mundo-instrumentos, signos e 

todos do ambiente humano carregado de significado 

cultural são fornecidos pelas relações entre os homens.   

 

“A diferença mais essencial entre signo e 

instrumento, e a base da divergência real 

entre as duas linhas, consiste nas diferentes 

maneiras com que eles orientam o 

comportamento humano. A função do 

instrumento é servir como um condutor da 

influência humana sobre o objeto da 

atividade; ele é orientado externamente; 

deve necessariamente levar à mudança nos 

objetos. Constitui um meio pelo qual a 

atividade humana externa é dirigida para o 
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controle e domínio da natureza. O signo 

por outro lado, não modifica em nada o 

objeto da operação psicológica. Constitui 

um meio da atividade interna dirigida para 

o controle do próprio indivíduo; o signo é 

orientado internamente. Essas atividades 

são tão diferentes uma da outra, que a 

natureza dos meios por elas utilizados não 

pode ser a mesma” (VYGOTSKY, 2007, 

p.55). 

 

Enfatiza Silva (2014), os instrumentos são 

elementos externos à pessoa, cujo a função é modificar a 

natureza ou interagir com ela. Já os signos são estímulos 

artificiais ou naturais dotados de significados sociais. Eles 

agem no controle do próprio indivíduo. Em síntese, 

podemos dizer que a atividade humana opera em uma dupla 

mediação: a técnica e a semiótica. Através da mediação 

técnica, o homem transforma a natureza com o auxílio de 

instrumentos físicos. Já a mediação semiótica permite 

conferir significado àquilo que faz. Os mediadores 

semióticos operam na relação do homem com o mundo 

físico e social por meio da sinalização e da representação. 

No âmbito da educação, escolariza as relações de mediação 

que  refletem-se diretamente nas intervenções pedagógicas, 

e concomitantemente, na própria construção do 

conhecimento. Nesse processo de interação, o professor tem 

uma função imprescindível no que se refere às relações 

mediadas. Seu conhecimento e sua consciência a respeito 

do processo de ensino e de aprendizagem, possibilita o 

intercâmbio entre o ensinar e o aprender; entre o sujeito e o 

objeto do conhecimento.  
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Quando o professor muda seu tom de voz, a 

atenção do aluno retorna. Repentinamente 

falar mais baixo ou mais alto muda o ciclo 

de apresentação dos conteúdos e faz o 

aluno prestar atenção no que vem em 

seguida; repetir a explicação do conceito 

significa ter respeito pela dificuldade do 

aluno em processar informações recém-

ouvidas. A repetição é necessária para o 

processamento auditivo. Desenhar, mostrar 

figuras, apresentar pedaços de filme, 

mapas, gráficos, tabelas, palavras-chave 

etc, são recursos que aumentam a 

capacidade de compreender, pois a 

internalização deixa de ser apenas auditiva 

para tornar-se também visual. Duas fontes 

de estímulos ambientais (auditiva e visual) 

ampliam a possibilidade de compreensão. 

O ponto visual é necessário para o 

processamento auditivo (MEIER, 2012, p. 

145).  

 

Freire (2011) sustenta que a práxis docente deve ser 

permeada por ações que estimulem a criticidade do aluno. 

O educador deve estar atento às inquietações e 

questionamentos dos estudantes sem se acomodar perante 

as suas tarefas em sala de aula. Além disso, conforme 

alerta, comunicar sobre a própria visão de mundo ou impô-

la às pessoas não é papel do professor. O importante não é 

transmitir conteúdos específicos, mas despertar uma forma 

de relação com experiências vividas. 
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CONCLUSÃO 

 

 

As interferências políticas, sociais e tecnológicas, 

advindas da crise civilizatória mundial provocam a 

transmutação social nos atores educacionais, 

desencadeando rupturas sociais, antropológicas e éticas. 

Sem dúvida, constitui um grande desafio para o docente, 

atuar diante das divergências conflitivas. Nessa mesma 

vertente são perceptíveis, uma gama de atribuições 

delegadas ao docente atuante, deixando o mesmo exausto, 

sem saber que direção tomar. Outros aspectos a considerar 

é a falta de apoio das instâncias governamentais, e espaços 

físicos inadequados, além de escassez de recursos materiais, 

pouco tempo para desenvolver os conteúdos programáticos, 

turmas superlotadas, com alunos desmotivados e 

indisciplinados, provenientes de famílias desestruturadas e 

omissas, além de baixos salários oferecidos aos docentes. 

Toda essa avalanche de problemas, somadas a falta de 

corporativismo dos colegas de profissão, desmotivam a 

própria capacidade criativa do docente. Enfim, como 

administrar todas essas questões educacionais mencionadas 

acima? Onde encontrar subsídios para minimizar essa 

avalanche de problemas? 

Pensando exatamente nessas questões supracitadas, 

foram explicitadas nessa pesquisa bibliográfica qualitativa, 

teorias conceituadas para gerenciar e minimizar as 

intempéries das inter-relações interativas educacionais, na 

promoção da paz e harmonia, promovendo uma relação 

mais afetiva entre o docente/discente. Essa temática 
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enfatizou que as divergências conflitivas promovem 

entraves, porém, por outro lado, os conflitos podem ser 

administrados e trabalhados, desde que sejam usados 

instrumentos adequados na resolução de cada situação-

problema, usando a competência social e a inteligência 

emocional, não como uma receita pronta, mas aproveitando 

a ocasião a fim de desenvolver a autopercepção, o 

autocontrole, a empatia e a motivação de instrumentalizar o 

grupo para atingir a sinergia da comunidade educativa.  

Espera-se que essa pesquisa possa ser útil para o 

aprimoramento das práticas docentes, visando melhor 

trabalhar os conflitos advindos da crise civilizatória 

mundial, na promoção de uma educação de qualidade para 

o interesse de todos os envolvidos, com o propósito de que 

haja mais afetividade nas relações humanas.   
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