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APRESENTAÇÃO  

 

Esta coletânea aborda um conjunto de elementos 

que estão associados ao processo educacional, considerando 

os fatores que constituem a escola e estão ligados à prática 

pedagógica do professor. Relacionados, por conseguinte, a 

construção de conhecimentos desenvolvidos dentro do 

contexto escolar, a fim de contribuir com as discussões 

teóricas metodológicas que alicerçam o processo ensino 

aprendizagem, na perspectiva de, a partir das abordagens 

em ênfase, elencar sobre a prática docente e sua relação 

com a promoção da cidadania e a construção da autonomia 

do indivíduo. 

Com isso, ao elencar sobre as questões pertinentes 

ao processo educativo, é importante considerar os fatores 

externos à escola que, nesse processo, dos quais pode-se 

referenciar as questões culturais, sociais e religiosas, a fim 

de que haja uma maior compreensão de que a educação 

constitui-se de um conjunto de diferentes valores; e que as 

abordagens teóricas que fundamentam as diferentes 

concepções pedagógicas precisam ser contempladas de 

modo que sua hermenêutica permita identificar a sua 

relação com a prática cotidiana em sala de aula nas 

diferentes modalidades e níveis de escolaridade, a fim de 

que sejam utilizados os recursos necessários para atender as 

demandas dos alunos, promovendo uma aprendizagem 

eficiente e satisfatória. 

Contudo, pretende-se contribuir com a compreensão 

dos diferentes aspectos que estão associados ao processo 
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educacional, tendo em vista que a educação constitui-se 

como um campo que vai além da escola, perpassando pela 

prática pedagógica e as diferentes manifestações sociais e 

culturais que são introduzidas e que expelem desse 

processo, numa perspectiva contínua e cumulativa. Valendo 

ressaltar que, os elementos tecnológicos tão comuns na 

contemporaneidade, intensificam ainda mais esse processo 

de intervenção mútuo que se desencadeia entre escola e 

sociedade.  

 

 

 

A organizadora 

Setembro de 2019. 
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CAPÍTULO 1 
 

EDUCAÇÃO E LETRAMENTO:  
DIREITO DE TOODOS E DEVER DO ESTADO 

 

Maria de Lourdes Pessoa Alves1 

 

INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade observa-se a presença de um 

discurso que destaca a educação como direito de todos, 

sobretudo nos eventos políticos onde o tema é abordado 

com maior enfoque. Apesar da veemência do discurso, a 

sociedade brasileira está vivendo situações que sugerem um 

estudo acerca do tema e uma análise do atual paradigma 

adotado pelo sistema de educação do Brasil, porque não 

tem como mensurar a educação sem se preocupar com a 

pedagogia que está sendo desenvolvida. 

Este artigo objetiva problematizar a educação como 

direito constitucional, sob o ponto de vista da construção da 

sociedade brasileira e a estruturação do sistema educacional 

ao longo dos séculos. Ademais, questionar a afirmação da 

educação como direito de todos e o processo de ensino e 

aprendizagem como práxis que deve promover a ascensão 

social. 

                                                 
1 Pedagoga pela Universidade Estácio de Sá – UNESA – Rio de 

Janeiro, 2013; especialista em Gestão e Coordenação Escolar pela 

Faculdade São Tomás de Aquino – Palmeira dos Índios – AL, 2017. E-

mail: mlp.alves@hotmail.com. 
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O presente artigo parte da hipótese de que a 

pedagogia desenvolvida nas escolas brasileiras não 

possibilitam o letramento dos alunos e a educação não está 

efetivada como direito. O objeto de estudo desse trabalho 

precisa ser problematizado porque tem sido tema de muitas 

discussões, mas se perde na demagogia vazia do discurso 

desprovido de compromisso e responsabilidade, e na prática 

não se concretiza.  

A metodologia utilizada para a produção deste 

trabalho foi uma revisão bibliográfica, contando com 

estudos de grandes pensadores a respeito do tema, através 

da análise de artigos publicados em periódicos indexados 

em base de dados científicos, além de um extenso acervo 

bibliográfico. Nessa visão, a educação ganha extrema 

importância e visibilidade como instrumento de formação 

do sujeito social. 

Sobre o referencial teórico, diferentes autores têm 

discutido essas questões, entre eles situam-se: Paulo Freire 

com a sua visão de escola crítica e transformadora 

defendida em sua pedagogia pautada pela ética e o respeito 

à dignidade do educando que evidencia a natureza política 

da educação; Giroux que discorre acerca do 

desenvolvimento das atividades e competências 

profissionais com vista à promoção da gestão democrática; 

Saviani com a sua defesa de uma visão crítico-dialética face 

à relação educação/sociedade e Isabel Alarcão com o 

esclarecimento e a defesa da escola reflexiva. 

A organização didática desse artigo foi estruturada 

em três seções, a primeira discute questões acerca da 

concepção que se tem de escola; a segunda discute uma 
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escola e uma educação dos direitos e na última aborda-se a 

problematização de gestão escolar democrática e dos 

direitos. Conclui-se que a educação desenvolvida não está 

dando conta de alfabetizar e promover o letramento dos 

seus alunos, os professores são profissionais presos aos 

materiais produzidos por especialistas e metodologias 

formuladas por pessoas que estão fora das salas de aula. 

 

1. A EDUCAÇÃO BRSILEIRA: AVANÇOS E DESAFIOS 

Para discutir a educação brasileira é preciso voltar 

no tempo e o nosso ponto de partida é o ano de 1549. 

Começamos com a chegada do governador-geral Tomé de 

Souza que vindo de Portugal acompanhado pelos jesuítas, 

desembarca no Brasil trazendo consigo os responsáveis pela 

implementação do paradigma educativo a ser desenvolvido 

nas terras brasileiras. Os jesuítas implantaram a educação 

no Brasil sob a liderança do padre Manoel da Nóbrega e a 

partir daí começam a desenvolver o processo educativo. 

As práticas educativas no período da colonização 

não tinham a intenção de alfabetizar, principalmente os 

negros, estes não tinham nenhum acesso à alfabetização, 

“os africanos escravizados estavam impedidos de aprender 

a ler e escrever, de cursar escolas quando estas existiam, 

embora a alguns fosse concedido a alto preço, o privilégio, 

se fosse escravos de fazendas jesuítas”, (GONSALVES e 

PETROLINA, 2000, p. 135). O modelo de educação jesuíta 

era baseado em dois objetivos: catequizar para disseminar a 

fé católica e consequentemente conquistar o maior número 

de fieis possível para a igreja, e domesticar e conformar 
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para poder contribuir com o processo de colonização do 

Brasil.  

As mulheres também eram proibidas de frequentar 

os colégios, portanto restava-lhes simplesmente a educação 

para a vida religiosa e doméstica, eram preparadas apenas 

para a vida conjugal e os cuidados domésticos, “[... ] a 

educação feminina estava voltada para funções familiares e 

para a maternidade”, (ANDRADE, 1999, p. 140). Nesse 

interim, enquanto aos homens cabia o papel de dirigentes, 

“às mulheres cabia o papel de reprodutoras da linhagem 

familiar das famílias e zeladora do lar”, (ANDRADE, 1999, 

p. 140).  

Enquanto os filhos das classes dominantes tinham 

acesso garantido à escola e eram preparados para 

assumirem o poder, os demais outros ficavam relegados às 

aulas de catecismo e quando muito, às primeiras letras, 

visto que isso era o bastante para a adequação do indivíduo 

e o seu adestramento para a subordinação. Era preciso 

manter o status quo das elites, então para isso, a educação 

desenvolvida com esses indivíduos era baseada na sua 

condição servil. “[...] a criança escrava, para o pleno 

cumprimento das obrigações inerentes a sua condição, 

deveria ser preparada para toma parte das injustas relações 

sociais que caracterizavam o mundo escravista”, 

(FONSECA, 2002, p. 127). 

Em 1808, acontece a instalação da corte no Brasil e 

posteriormente foram feitas algumas mudanças no sistema 

de ensino, mas nada que viesse alterar os objetivos da 

educação (WEREBE, 1994).  Durante o império, a 

educação se manteve elitista, dual e a serviço da reprodução 
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da ideologia dominante e das diferenças sociais, apesar da 

Constituição de 1824 instituir o ensino primário como 

direito de todos e assegurar a sua gratuidade, na prática isso 

não foi efetivado. Convém destacar que o período imperial 

durou sessenta e sete anos.  

Após a proclamação da República federativa do 

Brasil, foi criado o Ministério da Instrução Pública, 

Correios e Telégrafos em 1890, mas foi apenas uma 

formalidade porque em nada melhorou o ensino e não 

houve nenhuma preocupação em se fazer as mudanças no 

sistema de ensino, (AZEVEDO, 1964). Sobre o acesso à 

escola, os registros comprovam que as escolas eram 

frequentadas por crianças brancas, enquanto as negras eram 

encaminhadas para o trabalho braçal inda pequenas e assim 

destinadas a mais profunda miséria. (SOUSA, 1998). 

 

Os grupos escolares atenderam, nas 

primeiras décadas de sua implantação, a 

alunos provenientes das populares, no 

entanto, daqueles setores mais bem 

integrados no trabalho urbano. Desse 

contingente estavam excluídos os pobres, 

os miseráveis e os negros. As fotografias da 

época revelam a pequena presença de 

crianças negras nas classes dos grupos 

escolares, e isso se explica pelas péssimas 

condições sociais em que se encontrava a 

população negra da época. (SOUZA, 1998, 

p. 27). 

 

Em meio a uma efervescente discussão acerca da 

possibilidade de se provocar a ruptura do proletariado com 

a burguesia, surge o Movimento de Educação Popular 

idealizado por um grupo de intelectuais que percebiam a 
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educação das massas como uma necessidade básica para 

instrumentalizar os indivíduos na busca pela transformação 

social que se desejava.  

No início da década de 1960, irrompe a Campanha 

de Educação Popular sob a liderança do professor Paulo 

Freire, articulada com outros intelectuais e estudantes. O 

aludido movimento se tornou referência no campo da 

educação, não só no Brasil, mas também no exterior e com 

ela a esperança de expansão do ensino. Para dar sustentação 

a Campanha, em 1964, foi aprovado o plano nacional de 

Educação, porém para o descontentamento dos seus 

idealizadores, no mesmo ano acontece o golpe militar e o 

governo cuidou imediatamente de suprimir o referido o 

Plano. Isto posto, 

  
Desde a sua origem, a sociedade brasileira 

tem estado dividida em uma elite 

privilegiada e uma maioria marginalizada. 

A partir dos anos 60, a divisão começou a 

transformar-se em segregação, em todos os 

níveis: político impedindo-se a participação 

e o exercício do poder; econômico, 

ampliando-se a fosso no nível de consumo; 

cultural e educativo, à medida que a elite 

teve acesso a uma formação internacional, 

enquanto a maioria era abandonada ao 

analfabetismo e sem condições 

educacionais mínimas. (BUARQUE, 1991, 

p. 61-62). 

 

Em 1990, ano em aconteceu a Conferência Mundial 

sobre Educação para todos, aconteceram transformações 

significativas no sistema de educação brasileiro 

principalmente com relação às políticas públicas de 
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educação. Algumas propostas substanciais foram 

formuladas, entre elas, a tão propagada universalização do 

ensino fundamental. (LIBÂNEO, 2012). Todavia as coisas 

aconteceram meio atropeladas e o que era para ser 

universalização, foi transformada em banalização do 

ensino.  

A educação brasileira tem sido objeto de muita 

discussão e passado por várias mudanças ao longo anos e 

nas últimas décadas muito se tem falado em educação para 

todos e democratização dos espaços escolares, o que 

implica em uma escola única, isto é: com os mesmos 

padrões de qualidade e garantia das condições de acesso e 

permanência para todos e espaço coletivo onde todos 

pensam, projetam e desenvolvem o projeto coletivamente. 

Diante da situação econômica, política e social que 

se consolidou no Brasil, a educação é considerada uma 

ferramenta imprescindível para o desenvolvimento 

econômico e os governantes têm buscado desenvolver um 

projeto que propicie o fortalecimento da produtividade dos 

mercados nacionais e internacionais e acelerar o consumo. 

Para que essa situação passe despercebida pela população, 

mascaram a realidade por meio de um discurso demagogo e 

ações paliativas ao ponto de conseguirem disseminar a 

naturalização da questão. 

A exploração da força do trabalho tem provocado 

um retrocesso na educação no sentido de que apesar dos 

avanços, as relações trabalhistas ainda estão atreladas ao 

sistema de subordinação e os professores, assim como a 

maioria dos trabalhadores brasileiros continuam a mercê 

das classes dominantes (MARX, 1962), esta situação 
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evidencia o imbricamento que existe entre a educação e o 

trabalho. A educação está presente nos distintos debates, 

outrossim, vive-se em uma sociedade construída sob o 

regime de casa e senzala.  

É bem verdade que há um recorrente discurso em 

defesa da efetivação da educação como direito de todos, 

mas em uma sociedade marcada pela diferença social, pelo 

individualismo, aumento da concorrência e do consumo de 

forma que as pessoas são avaliadas conforme o seu poder 

de consumo, o direito à educação é uma utopia porque na 

verdade está relegado ao plano conceitual de que para uns é 

privilégio e para outros um favor.   

Mas é preciso acreditar que é possível e insistir para 

que dê certo. Conhecer os entraves e simplesmente criticar 

não vai resolver o problema porque a crítica por si só não 

leva a lugar nenhum. É preciso “criar as possibilidades”, 

(FREIRE, 2013). Neste caso a escola se configura como um 

campo de luta e o professor como um agente que cheio de 

esperança usa as ramas do saber para fazer valer a sua 

prática. 

 

2. ESCOLA E SOCIEDADE: POR UMA ESCOLA PÚBLICA DE 
QUALIDADE 

 

A educação está em toda parte e sempre esteve 

presente na vida das pessoas, mesmo quando ainda não se 

tinha escola e nem um sistema formal especializado em 

educar. Mas é na escola que o ensino é desenvolvido a 

partir de parâmetros e metodologias formuladas por 

especialistas em educação, porém por traz dos programas, 
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projetos e das políticas educacionais existe um objetivo 

predeterminado porque a educação sempre está a serviço de 

algo ou alguma coisa. 

 A escola está na sociedade, mas não está para a 

sociedade, pois as políticas públicas de educação até têm 

facilitado o acesso à escola e aumentado a expansão do 

ensino, mas não garantem a permanência, nem avança na 

questão da melhoria da qualidade da educação. É preciso 

compreender a serviço de quem estão às escolas e as 

políticas de educação e porque a educação é dual e 

excludente.  A partir dessa compreensão o professor parte 

para a prática consciente dos desafios e disposto a superá-

los. 

 

A escola seria aquela instituição 

seperestutural, na maioria das vezes 

imposta, obrigatória e controlada pelos que 

detêm o poder. Quando essa escola não 

executa a política e os interesses do grupo 

no poder, ela é censurada, mudada, 

reformada e até mesmo fechada. Escola 

seria, pis, o aparelho ideológico do capital. 

(PEDRINHO GUARESCHI, 1999, p. 98-

99). 

 

A educação, na verdade está longe do que define a 

Constituição Federal e até deixa de se constituir como 

direito se apresenta como mercadoria para os que detêm os 

poder de consumo e os estudantes clientes do mercado 

educacional. Para mascarar a realidade, o governo formula 

políticas compensatórias que não tratam a raiz do problema, 

servem apenas como paliativo, mas o mais grave é o fato da 

população permanecer alienada e conformada com essa 
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situação. O resultado é que a maioria dos jovens dessa 

geração são analfabetos funcionais. 

A realidade é que não há um ponto de tensão entre a 

escola e o sistema que a administra e a sociedade, o que se 

tem, de fato, é uma discrepância entre os discursos, a 

efetivação das políticas de educação e as práticas 

pedagógicas, enquanto isso, “o Estado age com a 

racionalidade de servir aos interesses dos grupos no poder e 

da minoria privilegiada” (BUARQUE, 1991, p. 93).  

Nesse sentido, a educação é colocada como 

ferramenta para a manutenção do status quo das classes 

dominantes e para isto não interessa uma escola que busque 

formar o sujeito politizado e letrado, basta apenas que o 

educando aprenda o suficiente para o exercício das 

atividades trabalhistas e as situações de subalternidade e 

vulnerabilidade são vistas e aceitas como naturais, de tal 

forma que a escola está na sociedade, mas não para a 

sociedade, desse modo, “o sistema, escolar, os professores e 

os estudantes são considerados simples extensões da lógica 

do capital”, (GIROUX, 1987, p. 56). 

Para desenvolver bem a sua função e se afirmar 

como meio de formação plena, a educação não pode 

manter-se presa em currículos engessados e metodologias 

que não favorecem o desenvolvimento pleno do educando, 

mesmo por que, o fato de saber ler e escrever não significa 

dizer que o sujeito seja letrado, o letramento requer uma 

prática educativa capaz de ampliar o conhecimento e 

promover no aluno o sentimento de pertencimento, de 

iguais em direitos e deveres. A escola precisa interagir com 

a sociedade e vice-versa.  
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Inúmeras mudanças ocorreram na sociedade e a 

escola precisa está atenta a essas mudanças e transformar-se 

(inovar-se). A inovação exige a ressignificação da escola e 

das práticas pedagógicas porque a massificação da 

informação, a disseminação do conhecimento e a 

universalização do ensino coloca a escola e a sociedade em 

contato direto com as distintas formas de vida. Nesse 

contexto, a escola precisa cada vez mais de profissionais 

competentes, eficientes e comprometidos.     

Se a escola desenvolver um trabalho pedagógico que 

viabilize a alfabetização e o letramento dos seus alunos, 

conseguirá promover o empoderamento dos mesmos e 

consequentemente contribuirá para as transformações 

sociais, mas o que tem acontecido é que a situação atual 

dialoga com o passado funesto que tem sido reproduzido ao 

longo dos anos, inclusive pelo sistema de educação. O 

problema é que a escola não está fundamentada com base 

nos princípios democráticos porque dentro do atual 

contexto, a democracia não é interessante para os detêm o 

poder. (LIBÂNEO, 2012). 

É preciso primeiro compreender as razões que 

contribuem para o entendimento de que a construção de 

uma sociedade letrada não é interessante e o que tem levado 

a escola ao desenvolvimento de um processo educativo que, 

principalmente com relação à classe popular, preocupa-se 

apenas em preparar a mão de obra. Observa-se que as 

questões acerca dos programas de alfabetização acompanha 

um processo baseado no empoderamento e nas 

necessidades do capitalismo. 
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Os programas de alfabetização e letramento no 

Brasil requer um novo pensar sobre as políticas públicas e 

um pensar sobre os alunos, quem são, o querem, e de que 

precisam, e ainda sobre quais requisitos são necessários aos 

professores que trabalham, ou vão trabalhar nas salas de 

aula de alfabetização. Muitos professores concebem a 

escola como a instituição onde se ensina a lê e escrever e 

não como espaço onde se devem desenvolver práticas 

pedagógicas que promova a formação de cidadãos criativos, 

críticos e participativos o suficiente para atuarem na 

sociedade de forma plena e consciente (FREIRE, 2013). 

A partir do entendimento de que estamos na 

sociedade do conhecimento e em um contexto em que o 

mercado de trabalho exige do trabalhador o 

desenvolvimento de habilidades laborais e intelectuais cada 

vez mais elaboradas, a alfabetização é imprescindível para 

que os alunos como seres humanos sociais e históricos 

possam conquistar o seu lugar no mundo do trabalho e a sua 

autonomia.  

Nesse ambiente onde se exige tamanha agilidade e 

competência está inserida a prática docente, atividade esta 

que precisa de um constante questionamento e 

reformulação para poder atender as necessidades 

individuais do aluno e da sociedade em geral, de forma que 

seja significativa, não só para os educandos, mas também 

para o professor. O processo de alfabetização e letramento é 

o início do processo de politização e promoção do 

empoderamento do sujeito social. 

A escola é um espaço coletivo de encontro e 

interações entre as diferenças mas é, sobretudo, lugar no 
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qual se deve valorizar e socializar a expressão do 

pensamento, a reflexão e as distintas formas de vida, lugar 

de aprendizagens, contextualização e interação. É nesse 

interim que a escola deve se estruturar e se afirmar como 

instrumento de libertação e conquista e não como 

privilégio, ou ferramenta a serviço da ideologia dominante.  

Dessa forma a escola torna-se: 

 
[...] um espaço central, onde poder e 

política operam a partir de uma relação 

dialética entre os indivíduos e grupos, que 

funcionam dentro de condições históricas e 

limites estruturais específicos, bem como 

dentro de formas culturais e ideológicas 

que são a base para as contradições e para 

as lutas. (GIROUX, 1987, p. 32). 

 

A escola não é uma instituição apolítica, portanto 

precisa ocupar o seu devido espaço na sociedade e na vida 

do aluno de forma que as suas práticas possam possibilitar 

ao educando formação necessária para a vida. O processo 

de alfabetização e letramento quando fracassa faz com que 

o aluno perca o interesse e a escola não pode permitir que o 

aluno perdesse o interesse e o encantamento pela educação.  

 

3. ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA CONTEM-

PORANEIDADE 

 

Para exercer a docência no âmbito do processo de 

alfabetização na sociedade contemporânea o professor 

precisa ser polivalente, pois a escola está sobrecarregada de 

atribuições, além das mudanças que têm ocorrido tanto no 
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que diz respeito à construção da sociedade, quanto com 

relação à organização e estruturação da escola. O avanço da 

tecnologia é parte importante dessa transformação, pois 

possibilita uma infinidade de inovações, inclusive no 

processo de escolarização. 

Estamos em uma sociedade, chamada de a era da 

informação e também da comunicação (ALARCÃO, 2011), 

e diga-se também, sociedade do conhecimento. A sociedade 

da informação é complexa e contraditória, aos sujeitos cabe 

à responsabilidade de analisar e diferenciar conhecimento 

de informação e ao aluno compete gerir informações e 

transformá-las em conhecimento. Ao professor cabe não só 

a pratica docente, mas também a reflexão sobre a sua 

prática para modifica-la e melhorá-la. 

O imbricamento entre informação e conhecimento, 

bem como, as dificuldades dos professores para lidar com 

os artefatos tecnológicos tem gerado certos transtornos ao 

processo de alfabetização e letramento. Alunos e 

professores na sociedade tecnológica precisam aprender a 

aprender ao longo da vida. A sala de aula é um ambiente de 

produção do conhecimento e de tratamento das 

informações, de sorte que os instrumentos tecnológicos se 

constituam em ferramentas pedagógicas e as informações 

sejam transformadas em conhecimento. (ALARCÃO, 

2011). 

Nesta direção, os cursos de formação de professores 

precisam buscar novas articulações entre a realidade e a 

prática e entre os alunos e seus modos de vida. O professor, 

por sua vez, permanecerá inconcluso (FREIRE, 2013) e 

consciente da sua condição não pode se acomodar na zona 
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de conforto, mas num movimento de constante aprendizado 

e reflexão sobre a sua prática e articulam os princípios do 

processo educativo, os conhecimentos e como eles se 

forjam no ambiente escolar. 

Existe um imbricamento entre a organização do 

processo educativo, a organização da escola e da 

constituição da sociedade moderna, esse pressuposto 

possibilita “conciliar dois princípios fundamentais: de um 

lado, o da igualdade entre os indivíduos; do outro o da 

divisão do trabalho necessário a todas as sociedades 

modernas”, (DUBET, 2008, p. 19). A densidade desse 

debate é condição primordial para pensar as politicas 

educacionais que além de ampliar o acesso precisam 

corresponder às necessidades de acesso, permanência e 

qualidade da educação institucionalizada. 

Assim se cria no bojo dessa discussão, os conceitos 

e concepções da educação necessária às sociedades 

modernas, mas esse construto esbarra numa dificuldade de 

se articular e desenvolver um projeto de alfabetização capaz 

de promover o letramento diante do desafio de superar os 

efeitos decorrentes dos interesses do capital e da falta da 

ineficiência dos cursos de formação de professores. 

Aqui a escola é concebida como um organismo vivo 

e como tudo o que vivo se movimenta, com a escola não é 

diferente. Mas outras questões precisam ser analisadas, 

como por exemplo: o papel da escola, quais conhecimentos 

são válidos, porque os alunos precisam aprender 

determinados conteúdos, quais os interesses que os 

conteúdos representam e quais são os interesses ideológicos 

da escola. Diante disso, se compreende que “a escola é uma 
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incorporação histórica e estrutural, de formas de cultura que 

são ideológicas”. (GIROUX, 1987, p. 82). 

À escola, de modo geral, tem sido atribuído o status 

de instituição responsável pela evolução científica e 

tecnológica que coloca a educação no centro do 

desenvolvimento socioeconômico e principal responsável 

pela formação das mentalidades. Independente de como a 

escola é organizada e dos interesses de quem a organiza, a 

função nata da escola é “educar e instruir”. (ALARCÃO, 

2011, p. 88).  

Que a escola vive dilemas e enfrenta desafios que 

impactam o processo de alfabetização e letramento e 

implicam no desenvolvimento da aprendizagem não é nada 

novo, pois desde o início da implementação do sistema 

educacional brasileiro essas questões se fazem presentes, 

então segundo é preciso discutir a complexidade dos 

problemas e entender que: 

 
Dentre a multiplicidade de tarefas possíveis 

que a modernidade lhe atribuiu e que 

fizeram dela o que é, sobressa ia da ordem 

(mas precisamente e de forma mais 

importante, a da ordem como tarefa), como 

a menos possível das impossíveis das 

indispensáveis – com feito, como arquétipo 

de todas as outras tarefas, uma tarefa que 

torna as demais meras metáforas de si 

mesmas. (BAUMAN, 1999, p. 12 apud 

SCHILLING, 2012, p. 53). 

 

Na contemporaneidade, a alfabetização e o 

letramento são indispensáveis para que os sujeitos sociais 

se sintam pertencentes. O sentimento de pertencimento 
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impulsiona o indivíduo a se colocar no meio social como 

ser humano que consciente da sua humanidade sabe que o 

outro também é humano. Na interação com o outro constrói 

conhecimentos e consequentemente a sua identidade e 

autonomia. 

Mas não se podem tratar os que não são 

alfabetizados e letrados como seres embrutecidos ou sub-

humanos, pelo contrário, é preciso buscar formas de 

proporcionar-lhes oportunidade e meios de terem acesso 

aos programas de alfabetização, afinal à globalização da 

informação e do conhecimento deve servir também à 

promoção de oportunidade a quem não teve acesso ao 

processo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de educação e letramento pressupõe, 

evidentemente, um compromisso com a promoção do 

empoderamento dos indivíduos de forma a promover a 

formação do sujeito politizado e a escola não pode 

sucumbir ao pessimismo ou à acomodação. A guisa de 

conclusão essa pesquisa desvelou que por conta da 

defasagem dos programas de alfabetização ao longo da 

história da educação brasileira é que o Brasil ainda tem um 

alto índice de jovens e adultos analfabetos. 

Conclui-se também que não há neutralidade no 

processo educativo, a escola não é neutra, ela sempre está a 

serviço de interesses preestabelecidos. Para que a escola 

consiga cumprir o seu papel alfabetizador precisa entender 

que não basta apenas ensinar a ler e escreve, além disso, é 
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preciso “entender o que se lê escrever o que se entende”, 

(FREIRE, 1999).  

Essas questões destacam a necessidade de cursos de 

formação continuada para professores alfabetizadores, 

reformulação e efetivação dos planos educativos e 

reorganização da escola. Concomitantemente, a 

alfabetização e letramento requer que os professores, além 

de dominarem os conhecimentos, sejam empoderados, 

tenham consciência politica e comprometimento com a 

formação de cidadãos plenos e o fortalecimento da 

democracia. 
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CAPÍTULO 2 
 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGENS: PROBLEMAS 

DE MEMÓRIA E DE COMPORTAMENTO 

 

Maria Flora Melo do Nascimento Silva2 

Nelída Mota de Lima Sousa3 

 

INTRODUÇÃO 

 

A educação é algo fundamental para o sujeito, pois, 

é através do conhecimento adquirido que o indivíduo 

constrói sua autonomia e concebe-se como cidadão crítico e 

consciente dos seus direitos e deveres na sociedade. Por 

isso, é necessário que se viabilize o acesso e a permanência 

do sujeito na escola, independentemente das dificuldades 

enfrentadas por ele e das necessidades de aprendizagem que 

ele possua. Até porque, a educação é um direito de todos 
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como predispõe a LDB, e esta deve concorrer para a 

inclusão e não para a exclusão dos indivíduos, por isso, 

deve ser desenvolvida de forma igualitária e em ambientes 

onde alunos regulares e alunos com necessidades 

educacionais especiais possam aprender juntos. 

As dificuldades de aprendizagem ligadas aos 

problemas mentais não podem ser compreendidas como 

algo comum diante do problema apresentado pelo 

educando, mas sim, deve buscar mecanismos que possam 

diminuir ou até mesmo superar essas dificuldades. Na 

perspectiva de garantir ao aluno que possui esse transtorno 

a compreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula.  

A incapacidade de compreensão deve ser trabalhada 

de forma que aos poucos o sujeito possa ir assimilando 

aquilo que se quer transmitir, a fim de contribuir para o seu 

desenvolvimento, o que incuti ao professor intervir com 

afinco para a identificação e superação dessas dificuldades, 

assim como para que exista o respeito e a interação entre os 

alunos com necessidades educacionais especiais e os alunos 

regulares em sala regular, ou seja, para que a inclusão 

aconteça de forma democrática mediatizada pelos 

princípios da cidadania. 

 

1. A IMPORTÂNCIA DO APRENDER 

 

Adquirir conhecimento é essencial ao sujeito. Não 

há como se formar cidadãos, ou seja, pessoas capazes de 

transformar e intervir nos fatos e acontecimentos no mundo 

a sua volta, sem que se preconize a construção de 

conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades 
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pertinentes a isso. O aprender é uma atividade que concebe 

ao indivíduo condições para mudar, criar e intervir, de 

modo que, através da aquisição do saber, o indivíduo se 

habilita para atuar como ser crítico no mundo e, ao mesmo 

tempo, se redescobrem como seres capazes de concretizar 

seus pensamentos e criar novas ideias. 

De acordo com o Artigo 2º da LDB, Título II – Dos 

princípios e fins da educação nacional,  

 
A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios da liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. 
 

Assim, percebe-se o quanto a educação interfere no 

processo de formação do sujeito, pois, quando o dispositivo 

legal incute a finalidade do desenvolvimento pleno do 

indivíduo, implica que este deve ser formado de forma 

satisfatória, de modo que a escola possa intervir 

significativamente na formação do sujeito. 

 

2. O PAPEL DO EDUCADOR MEDIANTE OS TRANTORNOS 

DE APRENDIZAGEM  

 

Existem inúmeros transtornos de aprendizagem 

escolar ligados aos problemas mentais, dentre eles podemos 

citar a dislexia, dislalia, ecolalia, disortografia, etc., pois, 

esses são os mais comuns no contexto escolar e podem ser 

observados e identificados pelo próprio educador, uma vez 
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que acompanhando com a atenção devida aos seus alunos, o 

professor não sentirá dificuldade alguma em desenvolver 

esse trabalho. 

A atenção é uma ferramenta fundamental para o 

trabalho do professor, porém, ela permitirá a ele 

acompanhar seus alunos e fundamentar o trabalho realizado 

em sala de acordo com a necessidade de aprendizagem de 

cada aluno, considerando o grau de escolaridade e o 

objetivo da mesma. Segundo Libâneo (1999), a didática é a 

reflexão sobre a situação da educação, é o planejamento e a 

organização do ensino.  

O procedimento pedagógico do professor é a 

ferramenta mais eficiente para a promoção da 

aprendizagem e a construção da cidadania do sujeito 

independentemente de suas necessidades, habilidades e 

limites. Pois, diante do que coloca o autor percebe-se que a 

ação docente é preponderante nesse trabalho de 

identificação e combate as dificuldades de aprendizagem. 

De acordo com Blin (2005), sem subestimar o efeito 

de fatores externos à escola, variadas pesquisas sobre a 

eficácia do ensino têm demonstrado a influência dos 

professores e da maneira como conduzem a ação 

pedagógica, não somente sobre a forma como se dá a 

aprendizagem dos alunos, mas também sobre o modo com 

que se comportam em aula. O conhecimento dos processos 

associados ao ato de aprender e uma prática didática capaz 

de facilitá-los pode minimizar grande parte dos problemas e 

dos rótulos colocados nos alunos com "dificuldades de 

aprendizagem". 
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Isso implica também na preocupação com o respeito 

aos alunos com transtornos que dificultam a assimilação e 

acompanhamento daquilo que o professor desenvolve em 

sala de aula. 

De acordo com Weiss (1999, p.46): 

 
Partindo da realidade plenamente 

constatada que todos os alunos são 

diferentes, tanto em suas capacidades, 

quanto em suas motivações, interesses, 

ritmos evolutivos, estilos de aprendizagem, 

situações ambientais, etc., e entendendo 

que todas as dificuldades de aprendizagem 

são em si mesmas contextuais e relativas, é 

necessário colocar o acento no próprio 

processo de interação 

ensino/aprendizagem. 

 

No entanto, sabemos que este é um processo 

complexo no qual estão envolvidos todos os membros da 

comunidade escolar, bem como, a metodologia e estratégias 

desenvolvidas pelos educadores. O educar é uma tarefa que 

requer do professor e de todos que estão envolvidos como 

sujeito aprendiz o comprometimento com sua 

aprendizagem independentemente se o educando possua ou 

não necessidades educacionais especiais. 

Souza (1996) afirma que as dificuldades de 

aprendizagem aparecem quando a prática pedagógica 

diverge das necessidades dos alunos. Neste aspecto, sendo a 

aprendizagem significativa para o aluno, este se tornará 

menos rígido, mais flexível, menos bloqueado, isto é, 

perceberá mais seus sentimentos, interesses, limitações e 

necessidades. 
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Reiterando Strick e Smith (2001) afirmam que: 

 
As dificuldades de aprendizagem referem-

se não a um único distúrbio, mas a uma 

ampla gama de problemas que podem 

afetar qualquer área do desempenho 

acadêmico. As dificuldades são definidas 

como problemas que interferem no domínio 

de habilidades escolares básicas, e elas só 

podem ser formalmente identificadas até 

que uma criança comece a ter problemas na 

escola. As crianças com dificuldades de 

aprendizagem são crianças suficientemente 

inteligentes, mas enfrentam muitos 

obstáculos na escola. São curiosos e 

querem aprender, mas sua inquietação e 

incapacidade de prestar atenção tornam 

difícil explicar qualquer coisa a eles. 

 

Portanto, os transtornos de aprendizagem adjacentes 

aos problemas de memória, devem ser trabalhados mais 

afinco, até porque muitos educandos acabam saindo da 

escola pelo fato de considerar-se incapaz, devido ao 

esquecimento ou dificuldade de assimilação. 

 

3. OS PROBLEMAS DE MEMÓRIA E AS DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM  

 

As dificuldades de aprendizagem estão 

intrinsecamente ligadas a algum fator, pois, sendo um ser 

condicionado o sujeito traz consigo a capacidade de 

aprender algo e, se não houver fatores que concorrem para 

o prejuízo das habilidades assimilativas, o educando não 

enfrentará dificuldade alguma para aprender.  
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Para Fonseca (1995), as dificuldades de 

aprendizagem aumentam na presença de escolas 

superlotadas e mal equipadas, carentes de materiais 

didáticos inovadores, além de frequentemente contarem 

com muitos professores "derrotados" e "desmotivados". A 

escola não pode continuar a ser uma fábrica de insucessos. 

Na escola, a criança deve ser amada, pois só assim se 

poderá considerar útil. 

Nesse sentido, é importante lembrar que os 

problemas de memória são sumamente relevantes para a 

ocorrência das dificuldades de aprendizagem, mas existem 

fatores externos que também contribuem para o aumento 

dessas dificuldades, dentre eles a superlotação escolar tem 

se destacado, por ser uma realidade vivida pela maioria das 

escolas brasileiras. Mas, mesmo assim, os problemas de 

memorização têm sido mais ocorrentes. 

Não podemos criticar o aluno por possuir problemas 

de memorização e assimilação, nem tão pouco, deixá-lo de 

lado sem a devida atenção para a superação desses 

problemas, até porque, as dificuldades de aprendizagem não 

indicam bons resultados, e os resultados escolares obtidos 

surgem como reflexo da prática educativa desenvolvida, e 

nele não será impressas as dificuldades de aprendizagem, 

nem os problemas de memória dos alunos, mas sim, a ação 

do professor em sala de aula. O estudo de Morin (2000) 

ajuda aprofundar a visão transdisciplinar na educação 

mostrando que hoje o conhecimento não pode ser entendido 

como uma ferramenta pronta e acabada. Porém, deve levar 

o estudante a pensar mesmo diante das dificuldades 

enfrentadas por ele. Como afirma Siman (2003, p.119): 
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Pensar historicamente supõe a capacidade 

de identificar e explicar permanências e 

rupturas entre o presente/passado e futuro, 

a capacidade de relacionar os 

acontecimentos e seus estruturantes de 

longa e média duração em seus ritmos 

diferenciados de mudança; capacidade de 

identificar simultaneidade de 

acontecimentos no tempo cronológico; 

capacidade de relacionar diferentes 

dimensões da vida social em contextos 

sociais diferentes. Supõe identificar, no 

próprio cotidiano, nas relações sociais, nas 

ações políticas da atualidade, a 

continuidade de elementos do passado, 

reforçando o diálogo passado/presente.  

 

Porém, se a estruturação do pensamento for 

bloqueada, ou melhor, alterada través da ocorrência dos 

problemas de memória provavelmente o sujeito irá 

apresentar dificuldades de aprendizagem, pois, a sua 

capacidade de assimilação são comprometidas com o 

surgimento desses problemas, e isso, dificulta bastante seu 

progresso educacional. 

 

4. AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E OS 
PROBLEMAS DE COMPORTAMENTO 

 

É compreendida como dificuldade de aprendizagem 

qualquer manifestação que demonstre que o indivíduo 

possui um grau de assimilação retardado, tem dificuldade 

para compreender o novo ou não possui estímulo para 

aprender, sem esquecer nas questões ligadas as habilidades 

físicas e psicológicas do educando. No entanto, dentre os 

diversos transtornos de aprendizagem existem as 
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dificuldades de leitura, de escrita, de cálculo, enfim, são 

várias. Porém, no que se referem à formação escolar do 

aluno, todas impõe a mesma relevância, até porque, a 

maioria dessas dificuldades estão relacionadas a aspectos 

fundamentais para a construção de conhecimentos. 

Precisamos dá mais vida a ação educativa, 

utilizando práticas que estimulam os alunos a pensarem e, 

com isso, os levem a estimularem-se para a aprendizagem e 

superação de suas dificuldades. O sistema de ensino 

brasileiro, ou seja, a nossa educação precisa sair da linha de 

fracassos que vem enfrentando para uma nova realidade, 

marcada pelo sucesso e as conquistas educacionais, até 

porque, deve-se fazer a educação que se quer ver. E o 

professor deve dar um passo à frente nessa caminhada. 

Conforme Major (1987, p. 2), o termo problemas de 

aprendizagem é frequentemente mal interpretado, devido às 

várias definições que lhe foram atribuídas. Geralmente, 

quando se refere a uma criança com problemas de 

aprendizagem, refere-se a uma criança de inteligência 

mediana (ou acima da média) sem problemas emocionais 

ou motores sérios e que pode ver e ouvir a partir dos 

parâmetros normais. Porém, a mesma poderá apresentar 

alguma dificuldade nas atividades escolares habituais. Essa 

criança não é o aprendiz vagaroso, que não tem habilidade 

para aprender em ritmo normal, ou uma criança 

emocionalmente perturbada e socialmente mal ajustada, é 

apenas um ser humano peculiar e com suas próprias 

individualidades, carente de alguém que lhe mostre um 

novo norte a seguir. E além de orientação ela precisa de um 

ambiente que o estimule a superar suas dificuldades. 
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De acordo com Drovet, “proporcionar um ambiente 

rico em estímulo é permitir que a criança o explore a 

vontade e exercite suas capacidades de assimilação e 

acomodação” (1990, p.13). Stefanini e Cruz (2006) 

corroborando afirmam que alguma desordem na 

aprendizagem geral da criança, provém de fatores 

reversíveis e normalmente não têm causas orgânicas, por 

isso ser assunto da Psicologia Educacional. Sendo assim, a 

responsabilidade do professor incentivar a aprendizagem do 

aluno e motivá-lo a superar suas dificuldades é essencial. 

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. 

Porém, para que haja um bom desempenho de 

aprendizagem e se supere algumas dificuldades encontradas 

pelo educando para aprender é importante que se propicie 

um ambiente favorável e também se devem desenvolver 

mecanismos que aproximem professor do aluno e vice-

versa, visto que, essa aproximação entre discente e discente 

poderá contribuir para a prevenção das dificuldades de 

aprendizagem e para a superação das enfrentadas pelos 

educandos, principalmente as que estão ligadas aos 

problemas de comportamentos.  
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5. A INFLUÊNCIA DOS ASPECTOS AFETIVOS NAS 

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM ESCOLAR  

 

Numa sociedade individualista e competitiva como 

o qual estamos inseridos, falar em afetividade está 

tornando-se algo cada vez mais difícil, e com isso, o 

sentimento de afeto vem aos poucos sendo escasso entre os 

indivíduos, desde a própria casa até os demais âmbitos 

sociais. Infelizmente, na escola não tem sido diferente, 

muitos educadores acreditam que estão em sala apenas para 

transmitir mecanicamente os conteúdos planejados, no 

entanto, não valorizam os aspectos afetivos. E a ausência do 

afeto vem tornando-se um dos grandes fatores causadores 

de maus comportamentos e de algumas dificuldades de 

aprendizagem. “Diante disso afirmo convictamente que 

humanizar o conhecimento é fundamental para 

revolucionarmos a educação” (Cury, 2008, p.99). Ou seja, 

não se pode preocupar-se apenas em transmitir o conteúdo, 

deve-se respeitar o aprendiz e trata-lo com afeto, para que 

se possa facilitar a construção da aprendizagem e superar 

possíveis dificuldades de aprendizagem enfrentadas por ele.  

Pois, considerando as dificuldades de aprendizagem 

e os problemas comportamentais manifestados em sala de 

aula que influenciam para o ocasionamento do déficit de 

aprendizagem, Campos (2003, p. 1), afirma que: 

 
A maioria destas crianças têm estruturas 

depressivas do seu funcionamento psíquico, 

isto é, são: desvalorizadas na sua 

autoimagem (são vulgares expressões do 

tipo: "sou burro", "não sou nada bom", 

"não faço nada bem") são inseguras (são 
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vulgares expressões do tipo: "não sei se 

consigo, faço isto ou faço aquilo?"), têm 

pouca tolerância à frustração, desistindo 

rapidamente à primeira contrariedade ou 

respondendo agressivamente contra os 

outros, antecipam negativamente as 

situações escolares, sobretudo de teste ou 

avaliação formal (são vulgares expressões 

do tipo: "vou falhar, amanhã não vou 

conseguir"), têm dificuldades em interpor 

pensamento entre o sentir e o agir, pelo que 

a alteração dos comportamentos 

(instabilidade, hiperatividade ou 

agressividade ou, mais raramente, pela 

inibição e retirada) e esta é a melhor 

imagem de marca desta situação. 

 

Assim é salutar afirmar que muitas dificuldades de 

aprendizagem evidenciadas em sala de aula relacionada aos 

problemas de comportamentos, podem expressar-se como 

reflexo de pressões psicológicas vivenciadas pelo educando 

em casa e dentro da própria escola, visto que, o uso de 

termos pejorativos com o sujeito pode causar a baixa da 

autoestima, concorrendo para o desenvolvimento de 

isolamento e falta de estímulo para aprender, ou por outro 

lado, constituindo elementos que farão com que aluno, 

perca o gosto pela aprendizagem. Corroborando, Guilhardi 

(2002), diz que uma das formas de reestimular a autoestima 

da criança com esse tipo de problema é “consequenciar os 

comportamentos desta criança com elogios. Sabe-se que 

muitas vezes, no caso da criança com transtornos de 

aprendizagem, foca-se muito mais em suas dificuldades do 

que em seus pontos fortes”. 
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Para isso, pode-se apontar como uma das 

ferramentas de tratamento das dificuldades de 

aprendizagem ocasionadas por problemas comportamentais, 

que surgem como efeito da falta de afetividade e bons laços 

familiares o diálogo, sendo este um mecanismo muito forte 

no processo de aproximação e criação de vínculos afetivos 

entre as pessoas. Segundo Freire (1967, p. 66) “O diálogo é 

uma relação horizontal”. 

“Por trás de cada aluno arredio, de cada jovem 

agressivo, há uma criança que precisa de afeto” (Cury, 

2008, p.70). No entanto, é importante que se utilize o 

diálogo para que se rompam essas barreiras 

comportamentais.  

 

6. DIFERENTES VISÕES SOBRE A APRENDIZAGEM 

 

A aprendizagem escolar tem sido alvo de diversas 

discussões acerca do processo de escolarização dos 

indivíduos, que visa compreender a construção de 

conhecimentos diversos, a partir das inúmeras formas e 

mecanismos de ensino, que envolvam os mais diversos 

meios de produção de conhecimentos, seja de porte 

empírico ou epistemológico, pois, o aprendizado surge à 

medida que há o ensino ou a experiência, ou vice-versa. 

Porém, a maior forma de evidencia do 

desenvolvimento que consiste em aprendizagem, é através 

das manifestações da criança e suas reações aos estímulos 

recebidos pela experiência vivenciada, ou pelo o adulto que 

instiga suas experiências na perspectiva de ensinar algo, 

considerando as influências internas e externas que 
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interferem de direta ou indiretamente neste processo. 

Entretanto, do ponto de vista qualitativo, único que aqui nos 

interessa, uma série de tendências mais ou menos novas, 

que devem ser consideradas para a melhoria do ensino 

(Piaget, 1980). Desta forma, é válido salientar a 

necessidade de reconhecer esses elementos, e fazer com que 

se ampliem cada vez mais as potencialidades aquisitivas de 

conhecimentos dos educandos, preconizando a construção 

de uma educação de qualidade. 

O contexto escolar abrange um conjunto amplo de 

significados, esses podem reluzir aos alunos em processo de 

aprendizagem, o levantamento de diversas situações e 

opiniões que favoreçam a promoção de uma aprendizagem 

significativa, advinda do desenvolvimento de práticas que 

facilitem a aquisição de conhecimentos permitindo um 

envolvimento mais afincado entre o aprendiz em formação 

e o conhecimento que se pretende incutir como aprendido, 

numa dimensão independente da situação de programação 

ou não, sendo possível indagar que a aprendizagem é o 

objeto principal desse processo, e pode surgir de múltiplas 

formas. 

De acordo com Piaget (1980, p.09) “Do ponto de 

vista pedagógico, o ensino o ensino programada é bastante 

eficaz no que se refere à aprendizagem, mas nem um pouco 

no que concerne à invenção, a menos que, tal como o 

experimentou S. Papert, seja entregue a programação à 

própria criança”. No experimento o aprendiz materializa o 

conhecimento, instigando suas reflexões sobre o assunto em 

questão, seja esse de qual for a área de conhecimento, 

elidindo suas dúvidas e elucidando suas expectativas de 
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forma palpável e intimamente ligada às suas necessidades 

de aprendizagem. 

O condicionamento ao aprendizado não pode ser 

compreendido como aspecto univalente à emanação dos 

processos de construção do saber, este deve interiorizar as 

questões inerentes aos estímulos recebidos para que esses 

conhecimentos sejam produzidos. Seja pelo outro ou pela 

interação individual do aprendiz com o meio, estímulo e 

experiência deve fundir-se mutuamente no 

desenvolvimento da aprendizagem. 

Conforme Piaget (2001, p.27): 

 
Da consagração do conceito de estágio 

decorrem muitas consequências. A 

variedade das formas de aprendizagem 

constitui uma delas. Na realidade, s 

estratégias de aquisição de conhecimentos 

não serão as mesmas ao longo do processo 

evolutivo. Elas se revelarão diversificadas 

como função dos estágios. Não se 

aprenderá no período sensório-motor da 

mesma forma como se aprenderá nos 

períodos pré-operacional e operacional. 
 

O processo de construção de conhecimentos não 

pode ser percebido singularizado, pois, assim como o autor 

faz referência aos estágios, varia-se também de um 

indivíduo para outro, mesmo quando ambos estão no 

mesmo estágio de desenvolvimento. Devem ser 

consideradas as individualidades de cada sujeito, e ao 

mesmo tempo, numa dimensão ampla identificar a 

diversidade que se contempla, quando o conjunto de 

aprendizes necessita reconhecer a importância do outro para 
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si, e vice-versa, à medida que através do contato mútuo 

entre cujos indivíduos crescem em conhecimentos e 

ampliam suas aprendizagens. 

O ambiente social do aluno influencia diretamente 

no seu aprendizado, até porque, a escola não se constitui 

como instituição unificada de promoção do conhecimento, 

nela acontece à educação escolar, mas, desde o ingresso do 

aluno na escola, ela também é influenciada pelos aspectos 

sociais e culturais dos alunos, pois eles manifestam os 

valores que permeiam sua identidade, representando as 

tradições e os costumes que já foram aprendidos em casa 

previamente, com os familiares. Conhecimentos que 

emanam desde o primeiro estágio do desenvolvimento, 

mesmo sabendo que neste estágio a estocagem se fará em 

termos de estruturas (Piaget, 2001). 

Tomando como ponto de partida os dados 

psicológicos de base, existe um fato essencial que será 

conveniente focalizar de início, pois está em contradição 

flagrante com o que se costuma geralmente admitir 

(PIAGET, 1980). Estocar conhecimentos pode ser 

compreendido como um simples ato mecânico que todo 

indivíduo possui mediante seu grau de assimilação, afinal a 

maior intenção da promoção da aprendizagem é garantir a 

aquisição e a manifestação do conhecimento, não podendo 

resumir-se à mera capacidade aquisitiva, pois, o que 

comprova a assimilação do saber que se constitui em 

aprendizagem é a manifestação dos conhecimentos 

assimilados.  
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Reiterando Piaget (1980, p.14), afirma que: 

 
[...] Nossa hipótese é, portanto, a de que as 

supostas aptidões diferenciadas dos “bons 

alunos” em Matemática ou Física etc., em 

igual nível de inteligência, consistem 

principalmente na sua capacidade de 

adaptação ao tipo de ensino que lhes é 

fornecido; os “maus alunos” nessas 

matérias, que, entretanto, são bem 

sucedidos em outras, estão na realidade 

perfeitamente aptos a dominar os assuntos 

que parecem não compreender (...). 

 

Classificar o aluno como bom ou mau, não 

contribuirá para a melhoria da sua aprendizagem, mas sim 

inquietará seus anseios negativos concernentes à instituição 

escolar, sendo evidente que cada sujeito possui suas 

habilidades e dificuldades, mas nada substitui o 

condicionamento ao aprendizado, mesmo sendo muitas 

vezes ofuscado em sala pelo professor. Seja por falta de 

conhecimento sobre essas questões, ou de 

comprometimento com o futuro, com a própria profissão, 

enfim com o país inteiro. 

O aprendizado humano não é algo meramente que 

responde às habilidades e capacidades mentais e físicas, e 

sua relação com os inúmeros elementos que constituem o 

universo do saber. As disciplinas nada mais são do que um 

divisor dos diferentes conceitos e conhecimentos, que 

representam cada área da vida do sujeito. Pois, desde o seu 

nascimento quando se envolve primeiramente com sua mãe. 

Daí resta considerar que o próprio aluno instiga sua aptidão 

por uma determinada área do conhecimento, uma vez que 
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ele tende identificar-se com disciplinas que ele tenha menos 

dificuldades em responder aos questionamentos feitos pelo 

professor durante as aulas, no intuito de instigar o 

envolvimento com o saber. 

Existem muitos problemas sócio educacionais, 

alicerçados na falta de conhecimento das pessoas. Por isso, 

é necessário trabalhar conhecimentos múltiplos, que 

assegurem acima de tudo a preparação do indivíduo para a 

vida. As questões disciplinares são como uma linha tênue 

que tangem para as particularidades de várias seções. Ou 

seja, cada conhecimento adquirido exerce uma função na 

vida do educando, portanto, o experimento proporcionará a 

aquisição do saber além da abstração na qual ele consiste. 

Ora, semelhante situação é tanto mais surpreendente quanto 

se os professores de Matemática se dispusessem a tomar 

conhecimento da formação psicogenética “natural” das 

operações logico-matemáticas, descobririam que existe uma 

convergência muito maior do que se poderia imaginar entre 

as principais operações usadas espontaneamente pela 

criança e as noções que a ela se tenta inculcar pela 

abstração (Piaget, 1980, p.16). 

O conhecimento abstrato, restrito as definições e 

conceitos teóricos, podem se tornar bem mais atrativo e 

significativo para a criança em fase de aprendizagem de 

forma materializada, através da utilização de instrumentos 

que visem propositalmente pela interação o 

desenvolvimento de saberes. Uma coisa, porém, é inventar 

na ação e assim aplicar praticamente certas operações 

(Piaget, 1980). Afinal, vários conceitos se estabelecem a 
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partir das diferentes ações metodológicas de promoção da 

aprendizagem. 

Conforme Piaget (2001, p.32) o processo de 

aprendizagem: 

 
Supõe sequenciação. Implica pré-

requisitos. Processa-se a coordenação por 

inclusão quando várias respostas se 

mostram substituíveis umas pelas outras, de 

maneira tal que, se uma delas falha, o 

sujeito ode recorrer a outras consideradas 

equivalentes. 
 

O conhecimento abstrato e o conhecimento 

materializado constituem campos distintos, portanto, 

fusíveis entre eles. Pois, ambas as modalidades contribuem 

significativamente com a aprendizagem e pode ocasionar 

benefícios significativos à criança, assim vale considerar 

que cada indivíduo possui seu modo de perceber as coisas, 

e ao mesmo tempo é notável que ambas possuam um forte 

punho pedagógico. O importante a ser feito para que a 

aprendizagem aconteça é a promoção da percepção do 

aluno quanto à mensagem que se pretende passar sobre 

determinando conteúdo, levando-o a conscientizar-se de 

suas potencialidades e limitações, propondo a partir daí a 

concepção dos desafios como algo efêmero, que precisa ser 

superado. 

Superar os desafios inerentes ao processo de 

construção de conhecimentos, é algo que exige atuar 

pedagogicamente sob novas perspectivas, que concorrem 

para a efetivação de uma aprendizagem escolar, além da 

mera assimilação mecânica dos conteúdos, proporcionando 



 - 51 -   

ao aluno a compreensão da relação existente entre aquilo 

que ele está estudando e a sua vida cotidiana. Realizando o 

desenvolvimento de uma consciência que se subscreve 

constantemente sob perspectivas de evidenciação da 

utilidade daquilo que está sendo transmitido. “Do ponto de 

vista pedagógico, estamos diante de uma situação muito 

complexa, que comporta um belo programa para o futuro, 

mas que atualmente ainda deixa muito a desejar” (Piaget, 

1980, p.22). Porém, há explicitamente uma necessidade de 

refletir-se sobre as concepções e os métodos de ensino 

escolar utilizados, os professores precisam rever suas 

práticas, inovando suas técnicas em detrimento aos desafios 

e as barreiras que ainda tendem comprometer o 

desenvolvimento escolar das crianças. 

Piaget (1980, p.23) afirma que: 

 
Do ponto de vista teórico, a Psicologia, 

considerada como ciência do homem, está 

permanentemente ligada à Biologia e à 

Psicologia animal ou Etologia (zoológica), 

enquanto que a Matemática, situada 

juntamente com as Ciências Naturais, 

constitui um dos produtos mais diretos do 

espírito humano. A teoria da informação, 

nascida das ciências do homem, é tão útil à 

Termodinâmica quanto esta é à Informática 

e à Linguística. A mesma coisa ocorre com 

referência à teoria dos jogos, nascida da 

Economia, etc. 

 

Isso permite compreender as relações entre os 

inúmeros processos de aprendizagem, e a fusão dos 

conhecimentos de diversas áreas na sua prática cotidiana e 

nas diversas ações que ele realiza individualmente ou em 
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interação com o grupo. É precisamente esse caráter 

construtivo da percepção que leva Piaget a rejeitar a 

posição assumida pelos empiristas (Piaget, 2001). Porém, 

os aspectos epistemológicos que ele defende são bem mais 

profundos à compreensão da aprendizagem. Sendo que a 

atividade perceptiva da criança deve ser estimulada 

constantemente, em cada ação desenvolvida pelos 

professores durante o processo ensino/aprendizagem. 

Deve-se compreender a aprendizagem como um 

processo de crescimento intelectual do sujeito, ao 

desenvolvê-la a criança vai construindo sua autonomia e 

conhecendo o mundo que o cerca, instaurando assim a 

concretização de uma escola comprometida com a 

sociedade e com o futuro de cada indivíduo, levando-o a 

reconhecer o seu papel social e as possibilidades de 

crescimentos que se alicerçam na construção de 

conhecimentos, adquiridos de forma contínua por meio da 

ação do educador. Disso resulta, para o futuro do ensino 

correlacionado, uma parte a ser reservada, e de forma 

progressiva, para os novos pontos de vista, 

interdisciplinares por sua própria natureza, como estes que 

desenvolvem hoje em dia a Psicolinguística, a Praxeologia 

(forma qualitativa geral da Economia), a Psicologia e a 

Sociologia econômicas (Piaget, 1980, p.24).  

Porém, a escola primária precisa inculcar esses 

pressupostos como elementos fundantes de um currículo 

interdisciplinar, valorizando a ligação que existe entre as 

disciplinas escolares, e fazendo deste elo uma proposta de 

trabalho com elas de maneira coletiva. Aumentando assim, 

as potencialidades perceptivas das crianças, de modo que 
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possa responder aos objetivos propostos com o trabalho do 

conteúdo em questão, devendo estender-se essa prática até 

o ensino secundário. Ora, esse assunto apresenta dois 

aspectos. Em primeiro lugar existe o problema social da 

valorização ou da revalorização do corpo docente primário 

e secundário, a cujos serviços não é atribuído o devido 

valor pela opinião pública (idem), deixando os profissionais 

da educação cada vez mais intrigados com os desafios que 

surgem durante a realização do seu trabalho na escola e as 

desvalorizações que o cercam. O que acaba sendo refletido 

em sua prática, comprometendo os resultados de suas 

ações, ou seja, a aprendizagem dos educandos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação ainda precisa melhorar bastante, não há 

quem se torne dignamente um cidadão, sem que tenha sido 

educado para isso. A construção de conhecimento é algo 

inerente ao indivíduo, pois, é através dela que o sujeito 

pode constituir-se como ser crítico, habilitado para opinar e 

intervir com razões fundamentadas em conceitos verídicos.  

No entanto, buscar superar as dificuldades de 

aprendizagem apresentadas pelos alunos implica antes de 

tudo, assumir com responsabilidade o compromisso de 

formar o indivíduo que é incutido à educação e, além disso, 

confere ao professor à maestria na realização da tarefa 

docente, o que não pode simplesmente ser visto como um 

mérito, mas sim, como a certeza do dever cumprido. 

Os problemas de memória são extremamente 

prejudiciais ao desenvolvimento escolar do educando, 
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porém, não se pode deixar que eles rompessem a ligação 

entre o indivíduo e o conhecimento, até porque, o educando 

necessita dele para tornar-se um cidadão crítico e 

consciente como preconiza a educação. Daí então, para que 

esses transtornos não se enraízem e comprometa o 

desempenho escolar do aluno, o trabalho pedagógico do 

professor é imprescindivelmente fundamental, e este deve 

está pronto para atender a carência de aprendizagem de seus 

alunos, independentemente de suas necessidades 

educacionais.  
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CAPÍTULO 3 
 

A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA NO 
RENDIMENTO ESCOLAR DO ALUNO 

 

Rosa Maria Mascena Cordeiro 4 

Eliane Maria Marques Pereira 5 
 

INTRODUÇÃO 
 

Mudanças nos usos e costumes estão adequando 

formatos de uniões matrimonias e de arranjos familiares 

diferentes dos padrões convencionais. A exemplo do 

reconhecimento legal das relações homo afetivas, alterando 

regras, muitas vezes impostas pela religião, que obrigavam 

a convivência de casais apenas pelo contexto de que uma 

“mulher separada” ou uma “mãe solteira” sinalizavam o 

caráter duvidoso das mulheres. O casamento religioso, no 

qual se vaticinava “juntos até que a morte os separe” 

impunha a restrição moral fazendo o casal permanecer sob 

o mesmo teto, embora suas vidas e seus interesses fossem 

absolutamente distintos. O poder da Igreja, desde o 

Império, fez valer rigorosamente tal situação, visto que 

somente em 1977 foi aprovada a Emenda Constituição 

permitindo o divórcio no Brasil, enquanto tal recurso já 

estava em vigência em outros países.  

                                                 
4 Professora Especialista em Programação de Conteúdos de Língua 

Portuguesa. E-mail: rosammcordeiro@hotmail.com. 
5 Professora Especialista em Programação de Conteúdos de Língua 

Portuguesa. E-mail: elian.pereira@hotmail.com. 
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Hoje, o afastamento do preconceito de pessoas 

divorciadas é uma realidade tão presente quanto os novos 

arranjos familiares, envolvendo filhos em diversas idades e 

na tentativa de se eliminar a alienação parental, as decisões 

jurídicas primam pela guarda compartilhada dos filhos 

como a melhor opção de cuidado e de preparação 

psicológica e, adicionalmente, participando da formação 

educacional das crianças. Nesse contexto, o ambiente 

escolar é palco da formação não apenas no âmbito da 

transmissão de saberes, mas também formador de 

cidadanias devido ao convívio social entre alunos, 

familiares e mestres.  

Assim, a relação escola-família deve servir como 

uma via de mão dupla para que o rendimento escolar da 

criança seja proveitoso e, principalmente, para que a escola 

forme, também, cidadãos. No passado, o abandono e a 

repetição escolar tinham como justificativas a deficiência 

do aluno, até que psicólogos, pedagogos, educadores, 

dentre outros, se debruçaram para avaliar outros 

determinantes como a presença da família na escola e hoje 

tais fatores podem contribuir nas carências afetivas, que se 

apresentam como indisciplina ou rebeldia, desafiando 

mestres a contornar e sanar problemas que, em muitos 

casos, não está em seu alcance sequer suavizá-los. 

O importante é reconhecer que escola e família 

possuem papéis fundamentais na formação das crianças. 

Assim, no momento em que cada lado externa suas 

dificuldades e limitações, surge um caminho a ser 

pavimentado em defesa do bem estar social da criança. 

Enquanto a família pode acompanhar o desenvolvimento 



 - 59 -   

educacional e contribuir com sugestões que a escola possa 

abordar para aumentar a capacidade do aluno, esta pode 

utilizar as informações familiares para contribuir com a 

formação da criança fornecendo os recursos necessários 

para superar fobias, rejeições, preconceitos, etc. A família 

prepara a criança para seguir sua vida independente, à luz 

dos seus valores individuais, enquanto a escola se debruça 

ofertando instrumentos com os quais esta criança contará 

para orientar suas escolhas. Assim, existe uma simbiose 

entre os papéis dessas duas instituições e estes papéis 

precisam ser bem delineados e contributivos de modo que 

os resultados sejam observados no desempenho do aluno 

mensurando pela maturidade adquirida no enfrentamento 

dos desafios e pelo rendimento escolar.   

Embora não se tenha a pretensão de extinguir o 

debate sobre o assunto, até mesmo porque parte-se de da 

análise de uma escola especifica, este trabalho pretende 

analisar a importância da integração da família na escola 

para a melhoria do processo de ensino e aprendizagem e da 

relação professor e aluno e mais especificamente entender o 

envolvimento dos atores envolvidos tais como: docentes, 

coordenadores, gestores, pais ou responsáveis, baseado na 

aplicação de um questionário específico e a partir da análise 

das respostas e entender se o desenvolvimento do ensino e 

aprendizagem e a boa relação estabelecida entre escola e 

família influenciam o rendimento dos alunos. O trabalho 

está dividido em quatro seções, incluindo essa introdução, 

que tratam, de modo geral, da contextualização do 

problema, da metodologia e resultados e das considerações 

finais.  
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1. Contextualização  
 

A família é, sem dúvida, a instituição e o 

agrupamento humano mais antigo e cada indivíduo que 

nasce vai ser inserido numa família ou num arranjo 

familiar. Na antiguidade, o matrimônio era a única forma 

de se constituir uma família que passava a ser considerada 

indissolúvel e criava sentimentos arraigados de um modelo 

patriarcal, severo, formando relações sem vínculo e sem 

afeto. Casamentos prometidos para manter posições 

políticas, poder econômico, etc. foram formalizados em 

diversas sociedades.   

O papel da Igreja foi fundamental para se fortalecer 

esse conceito e se mostrou preponderante na manutenção 

de casamentos falidos mantidos única e exclusivamente por 

questões de aparência, mas que externavam a hipocrisia 

diante dos inúmeros casos extraconjugais que se gerou. A 

separação de corpos, sob o mesmo teto, era comum nessas 

empreitadas falidas e mudanças, nesse estado, jogavam a 

mulher no rol da prostituição. Embora tenha ocorrido 

evolução de pensamentos ao longo do tempo, ainda se 

observam no mundo culturas patriarcais no qual o papel da 

mulher é secundário e limitado na sociedade. Somente 

através do casamento era possível se constituir uma família 

e nenhuma forma de constituição familiar, nos modelos 

atuais, seria possível6. 

                                                 
6 Para se ter uma ideia, a questão do divórcio no Brasil se tornou 

realidade através de Emenda Constitucional em 1977 e ainda assim, 

uma mulher desquitada era vista com ressalvas por parte da sociedade.  
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Adicione-se o difícil problema de gravidez na 

adolescência. Dados do SINASC – Sistema de Informação 

sobre Nascidos Vivos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017) 

mostram que, em 2017, ocorreram 480.306 nascimentos 

vivos cuja idade da mãe varia de 10 a 19 anos, dado que 

representa uma grande melhora quando comparado a 2004 

no qual foram observados 661.290 nascimentos vivos com 

mães nessa faixa etária. Isso significa uma redução de 

27,36%. Comparativamente ao ano de 2015, com 545.529 

nascimentos vivos, a redução é de 12,11%. Os dados 

mostram que a região com maior percentual de gravidez na 

adolescência é o Nordeste com 34% dos casos de todo 

Brasil, destacando-se os estados da Bahia (8,01%), 

Maranhão (5,70%) e Pernambuco (5,54%). Quando 

comparando aos demais estados da região estes percentuais 

passam a ser 23,55%, 16,77% e 16,31%, respectivamente.  

A gravidez na adolescência foi palco de grandes 

debates, nos idos de 1980, no mundo inteiro, 

principalmente nos Estados Unidos (ALVES, MUNIZ e 

TELES, 2010) e dentre os fatores determinantes destacam-

se a escolaridade da mãe e a renda. Uma consequência 

factível é a mãe abandonar os estudos para cuidar dos filhos 

e com isso limitar o alcance de sua orientação nas tarefas 

escolares. Esse sentimento pode ser retratado nas palavras:  

 
Uma das questões consideradas foi a 

gravidez na adolescência como fator que 

contribui para o baixo desempenho escolar 

dessas meninas impedindo-as de realizar 

sonhos e projetos comuns as demais 

meninas desta idade. Já que estas 

geralmente ficam atrasadas em relação a 
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idade/s e série e em alguns casos chegam 

até abandonar os estudos para cuidarem de 

seus filhos (FERNANDES e DINIZ, 2014, 

p. 2) 

 

A gravidez precoce interrompe alguns sonhos e 

limita intelectualmente as mães adolescentes aumentando o 

risco dos seus filhos não dispor de um bom 

acompanhamento na escola.  

Além disso, como as mudanças produzem efeitos 

tanto positivos quantos negativos, uma vez que os avanços 

positivos são salutares e foram relevantes, concorda-se com 

sua intensificação, no entanto, a modernidade também 

chega ao seio âmbito familiar gerando, muitas vezes, 

rupturas. Segundo o IBGE (2017), num comparativo entre 

os anos 2015 e 2016, houve uma redução de 3,7% na 

quantidade de casamentos e um aumento de 4,7% na 

quantidade de divórcios em 1ª instância, fatos que não 

afetam a taxa de natalidade. Nesse cenário, há de se destinar 

um novo pensamento sobre o cuidado com filhos pequenos, 

visto que a noção antiga de nuclear familiar parece ter 

perdido sua base física.  

O fato é que as famílias foram se reinventando, 

conquistando novos espaços no trabalho e na vida social e o 

fortalecimento da figura da mulher no mercado profissional 

também trouxe contribuições para o surgimento de novos 

arranjos. Atualmente, precisa-se reconhecer e ter um novo 

olhar para as novas configurações familiares, 

impulsionando a discussão sobre leis e regras sociais que 

precisam valer o preceito constitucional da isonomia de 

todos perante a lei. Naturalmente, o Direito de Família irá 
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se adequar para atender demandas nesse campo, garantindo 

aos membros de todos os modelos de família, os mesmos 

direitos, um tratamento igualitário, com respeito mútuo, 

respeitando as diferenças e as diversidades.  

Diante do contexto familiar atual, com mudanças 

postas na sociedade, a família do passado com seus 

membros morando sob o mesmo teto e vinculados aos pais, 

perdeu espaço para novas configurações familiares que 

estão surgindo e que fazem parte do dia a dia escolar e que 

precisam, urgentemente, ser observadas com mais atenção 

para que os atendimentos por parte dos profissionais sejam 

iguais para todos. 

Considerando, agora, que o artigo 149 da 

Constituição Federal (1988), afirmar que: 

 

A educação é direito de todos e deve ser 

ministrado pela família e pelos Poderes 

Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la 

a brasileiros e a estrangeiros domiciliados 

no país, de modo que possibilite eficientes 

fatores de vida moral e econômica da 

Nação e desenvolva no espírito brasileiro a 

consciência da solidariedade humana. 

 

Nota-se que o papel da família é decisivo na 

educação da criança, em seus aspectos informal e formal, 

uma vez que no seio familiar estão refletidos os problemas 

da sociedade e é lá, primeiramente, onde serão absorvidos 

os valores éticos e humanitários. A Constituição Federal vai 

além quando deposita nos ombros da família a 

obrigatoriedade, compartilhada, da educação. Aqui, o 

conceito de educação implica em integração com a 
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sociedade e, mais ainda, que faça a criança crescer 

revestido de habilidades diversas, inclusive aquelas de 

cunho social. Esse compartilhamento entre família e poder 

público, no qual se insere a escola, busca formar um 

cidadão digno de conviver em grupo, de poder agir de 

forma coerente com o próximo, respeitando direitos de 

terceiros. Essa prerrogativa, hoje, é um grande desafio 

porque a modernidade impõe limitações ao convívio 

familiar, pois, no mínimo, 40 horas semanais são destinadas 

as atividades laborais.  Na essência, os filhos passam a ter 

mais contato com terceiros do que com os pais.  

É patente a necessidade de se conciliar trabalho e 

família. Destinar um tempo específico aos filhos para 

acompanhar seu desenvolvimento e corrigir eventuais 

desvios. Organizar-se mais para dar uma assistência 

melhor. De acordo com Kortmann (apud FRANCESCHINI 

E PORTELLA, 2011, p. 89): “É provável que, em nenhum 

outro período da história da humanidade, tenham ocorrido 

tantas e tão significativas mudanças nas relações familiares 

e no comportamento geral como em nossa época”. 

Cabe ressaltar, que a escola recebe as crianças com 

os seus mais diversos ambientes familiares e a 

convergência não é simples nem imediata, necessitando ser 

colocada em prática, observada e corrigida sempre que se 

fizer necessário. O desenvolvimento das inúmeras 

atividades que corresponde aos vários níveis de 

aprendizagem.  

Para isso, é importante a colaboração do professor 

no sentido de combater os estigmas, observando as 

constantes mudanças sociais, impondo aos educadores o 
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entendimento dessa realidade para melhorar o 

relacionamento da escola com os pais ou responsáveis pelos 

alunos, com capacidade para fazer os estudantes se sentirem 

acolhidos e formatando o ambiente da aprendizagem a 

partir da identificação dos verdadeiros problemas que os 

afetam. É preciso compreender e entender a criança que os 

rodeia para que seja estabelecido um diálogo sincero e sem 

nenhum preconceito entre os envolvidos na educação dela. 

Dessa forma, o diálogo iniciado com a família e os 

poderes públicos, na forma constitucional prevista, deve ser 

uma prática permanente, ou seja, deve ser objeto de uma 

prática constante e franca e embora, atualmente, haja 

inúmeros mecanismos de mensuração da qualidade 

educacional como, por exemplo, mediante a aplicação de 

ferramentas como o IDEB – Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica que classifica as escolas de acordo com o 

rendimento escolar dos seus alunos, questões fundamentais 

da educação como repetência e abandono estavam mais 

associados à fragilidade de compreensão dos alunos do que 

há fatores externos ou problemas psicológicos dos alunos. 

Nesse sentido, Rumberg e Lim (2008) colocam como um 

dos determinantes para abandono e/ou repetência, a questão 

comportamental do aluno que traz à tona as questões 

familiares.  

 Logicamente, os problemas familiares estão longe 

de serem encaminhados através da escola, no entanto, as 

famílias precisam resgatar valores, a partir de minuciosas 

atitudes e boas ações, na busca de conscientização dos 

filhos, procurando cuidar, valorizar, educar e conduzi-los 

através do exercício da cidadania. Em muitos casos, um 
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problema familiar pode comprometer o desempenho escolar 

do aluno e ser, tardiamente, percebido pela escola7. Em 

outros, a escola pode ter recursos psicopedagógicos que 

possam mitigar tais problemas. 

 No entanto, é importante destacar que as causas para 

abandono e evasão possuem caráter tanto endógeno quanto 

exógeno ao ambiente escolar. Alguns argumentos podem 

ser visto nas seguintes palavras: 

 

Fatores internos e externos, como drogas, 

tempo na escola, sucessivas reprovações, 

falta de incentivo da família e da escola, 

necessidade de trabalhar, excesso de 

conteúdo escolar, alcoolismo, localização 

da escola, vandalismo, falta de formação de 

valores e preparo para o mundo do 

trabalho, podem ser considerados decisivos 

no momento de ficar ou sair da escola, 

engrossando a fila do desemprego (SILVA 

FILHO e ARAÚJO, 2017, p. 36).  

 

Alguns fatores aqui referidos sejam mais 

apropriados ao aluno do ensino médio (trabalhar para 

ajudar a família, alcoolismo, etc.), eles podem afetar pais ou 

responsáveis de alunos no ensino fundamental e, por isso, 

não perdem o status de determinantes de causas de 

abandono ou evasão e continuarão a influenciar, 

negativamente, o desempenho dos alunos, pois há uma 

convergência de pensamentos, quase axiomática, que 

                                                 
7 É possível que se observe a queda do rendimento de um aluno numa 

determinada disciplina e se possa averiguar, imediatamente, as 

possibilidades dessa ocorrência. No entanto, se o aluno já traz um 

despenho fraco, isso pode não ser captado como decorrência de 

problemas familiares.  
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coloca a família como base de tudo. Desse modo, o 

desenvolvimento do aluno na escola, querendo ou não, se 

assenta na vertente familiar, ou seja, carece do 

entendimento familiar para que se prospere largamente. 

Isso pode ocasionar choques se a escola não aprender a 

conviver com os novos formatos familiares.  

A escola não deveria adotar um caráter 

extremamente seletivo e excludente, no qual pais dos 

alunos com boa nota são elogiados, enquanto pais cujos 

filhos não atingiram o resultado esperado, só ouvem 

reclamações, ou seja, faz-se uma transferência integral do 

ônus nestes casos8. Portanto torna-se urgente compreender, 

qualificar e fortalecer as estruturas responsáveis pela 

quantidade e qualidade das relações estabelecidas no 

mundo físico, social e educacional dos pais, alunos, 

professores e gestão escolar.   

Dessa forma, este trabalho busca contribuir com o 

debate porque, na realidade, o que se vê nos ambientes 

escolares, é a quase total falta de sintonia entre educadores 

e familiares, seja por falta de tempo ou por 

desconhecimento dos enormes benefícios que essa 

integração pode causar. É preciso desenvolver ações de 

aproximação de ambos os lados para evitar que os pais só 

procurem a escola no ato da matricula ou da entrega de 

resultados e a escola só procure os pais para informar os 

resultados ou quando o problema já está além da sua 

capacidade.  

                                                 
8 De modo igual, não se pode atribuir responsabilidades a famílias não 

convencionais por eventuais falhas no desempenho dos seus filhos ou 

dependentes.  
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Assim, é preciso equacionar o modelo de 

convivência entre pais e escola, adotando um canal aberto e 

franco que torne os dois ambientes num laboratório 

experimental de aprendizado.  

 

2. Método 
 

A pesquisa científica não pode ser entendida apenas 

como um simples processo investigativo, mas sim, com o 

propósito de se obter conhecimento aprofundado acerca dos 

problemas por ela estudados. Então, pode-se inferir que 

através da pesquisa se descobrem relações existentes entre 

as situações, fatos e atores envolvidos, buscando a 

afirmação ou a refutação das hipóteses levantadas. Nesse 

sentido, Lakatos (1996, p. 15) afirma que “pesquisar não é 

apenas procurar a verdade. É encontrar respostas para 

questões propostas, utilizando métodos científicos”.  

A metodologia adotada neste trabalho toma por base 

a revisão de literatura para respaldar pensamentos e 

corroborar resultados, mediante as observações dos 

trabalhos acadêmicos com abordagem semelhantes visando 

fortalecer as análises dos dados tanto quanto as questões 

relativas a fundamentação teórica. Dessa forma, fez-se uso 

de revistas científicas (periódicos), livros, sites de órgãos e 

entidades governamentais, dentre outros.  

A construção do cenário escolar, principalmente no 

que concerne ao desempenho escolar foi calcada em dados 

disponibilizados pelo MEC – Ministério de Educação 

através dos micros dados acessados no sitio do INEP – 

Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais 
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Anísio Teixeira, momento no qual foi utilizada inferência 

estatística de forma bem superficial para atendimento das 

demandas do trabalho, além da análise dos questionários 

aplicados. O objeto desse trabalho se fez usando estatística 

descritiva, a partir da coleta realizada com a aplicação de 

questionários com perguntas específicas para professores e 

para pais ou responsáveis pelos alunos.  

Do ponto de vista de Gerhardt e Silveira (2009) este 

trabalho pode ser visto como explanatório e descritivo 

tendo em vista a possibilidade de análise dos dados por 

medidas de posição, mas pode ser tratado como um estudo 

de caso, visto que ele trata especificamente de uma situação 

e como tal não pode ser generalizado com a segurança 

necessária para inferência estatística. Além da delimitação 

física da pesquisa, escolhendo uma escola por conta da 

disponibilidade dos dados, a quantidade de respondentes, 

caso se optasse por uma análise mais robusta, poderia gerar 

problemas de micro numerosidade amostral. 

Diante dos argumentos apresentados, essa limitação 

do trabalho, não invalida resultados observados e nem 

agride o objetivo do trabalho, pelo contrário: pode servir de 

modelo para outras unidades e readequada de acordo com a 

necessidade do pesquisar caso queria se aprofundar ou para 

outros trabalhos que queiram estender os resultados.   

A pesquisa foi delimitada a uma escola da Rede 

Pública Municipal localizada no município São José do 

Egito-PE, apresenta um quantitativo de alunos significativo e 

por ser localizada em uma área periférica precisa de 

cuidados especiais. De acordo com o IBGE (2017), a renda 

média é de 1,7 salários e sua população ocupada totaliza 
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2.353 pessoas, ou seja, 7,39% da população total. Observa-se 

que o percentual da população com rendimento mensal de 

até 0,5 salários mínimo atinge 48,5% da população total. O 

PIB per capita é de R$ 8.902,44, por ano, no entanto, 88,3% 

de sua receita é oriunda de fontes externas, dentre as quais os 

repasses governamentais, como FPM – Fundo de 

Participação dos Municípios. A taxa de escolaridade na faixa 

etária de 6 a 14 anos é de 98,9%  

Em termos de oferta disciplinar a escola está 

perfeitamente enquadrada. Em 2015 havia 529 distribuídos 

21 turmas, sendo o corpo docente formado por 17 

professores efetivos e 14 contratados. A escola tem 28 

funcionários administrativos dos quais 03 professores 

integram a equipe gestora. O objeto de estudo constitui-se 

das famílias de alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, 

abrigados nas turmas A, B e C. Fez uma estratificação de 

alunos com baixo e com alto desempenho.  Logicamente, o 

fato de centralizar a pesquisa nesta unidade, vai canalizar as 

análises para um estudo de caso, visto que a comparação 

com outros municípios da região ou mesmo com outras 

unidades escolares do mesmo município fica comprometida. 

Ressalte-se que, embora não tenha o rigor observado na 

análise de dados empíricos e para os quais se faz uso de 

modelo dimensional das variáveis inter-relacionadas, o 

estudo de caso tem sido largamente utilizado em diversas 

áreas como Ciências Contábeis e Administração, mas há 

registros também na área de Educação. Justificando o estudo 

de caso, diz Duarte (2008): 
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Assim o estudo de caso pode constituir um 

interessante modo de pesquisa para a prática 

docente, incluindo investigação de cada 

professor nas suas aulas (o que implica 

especial cuidado com os elementos objetivos 

a propor aos leitores). Mas tal pesquisa não 

equivale a simplismo, antes exige 

enquadramento teórico adequado, domínio 

de instrumentos e disponibilidade de tempo. 

Por outro lado, certos processos e situações 

correm risco de passar desapercebidos em 

estudos de maior dimensão (e de maior 

prestígio nos meios acadêmicos…) ao passo 

que a análise de casos, mesmo de casos 

pouco habituais, pode ser ilustrativa de 

circunstâncias cruciais para os sistemas e 

organizações (DUARTE, 2008, p.2) 

 

Nitidamente, fica esclarecido que, embora o estudo 

de caso não traga o rigor da análise empírica, ele pode 

contribuir, substancialmente, para o entendimento de uma 

situação e, a partir dela, surgir políticas que contemple fatos 

similares. Essa proposta para este estudo é valida, mesmo 

porque ela vem acompanhada da análise de respostas 

captadas por questionários. 

Uma consequência desse estudo é a possibilidade de 

estimular os sujeitos do processo educativo (escola e 

família), no estabelecimento de um compromisso com a 

aprendizagem de todos aqueles que estão inseridos na escola 

e, neste contexto, não se permitir a exclusão de nenhum 

sujeito. Dessa forma, buscou-se o envolvimento da escola 

(docentes, gestores, coordenadores), dos pais e dos alunos, 

com vistas a melhorar as relações existentes e provocar 

reflexões e análises para que se repense a prática cotidiana 
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com o compromisso revisional no sentido de que se 

aprimorem, cada vez, estas relações.   

 
2.1. Revisão da Literatura 
 

A análise do impacto da família no rendimento 

escolar do aluno, principalmente, das séries inicias do 

ensino fundamental não é algo inovador na área da 

educação. , no entanto, a estrutura da educação no Brasil, 

tem raízes na chegada dos jesuítas, chefiados pelo Padre 

Manoel da Nóbrega, em 1549 ao Brasil. Por esta razão é 

comum a divisão da história pedagógica no Brasil sob a 

égide política na qual se sobressaem o período colonial, o 

império e a república.  

Saviani (1983) propõe uma divisão cronológica que, 

além de não invalidar a divisão política, recupera fatos 

pedagógicos no estrato cronológico, sendo o primeiro o 

período aculturação que se estendeu por 210 anos. Período 

entre 1549 e 1759, ou seja, compreende um período de 210 

anos no qual a predomina o monopólio da vertente 

religiosa. Sua análise passa por todas as fases da educação 

no Brasil, destacando, entre 1947 e 1961 a predominância 

de uma nova pedagogia, praticamente substituída em 1969 

pelo tecnicismo que se propagou até 1980.   

Em meio ao debate, da experimentação de tantas 

práticas pedagógicas, o espaço para discutir questões 

relacionadas com relação família escola era bastante 

irrisório ou inexistente. Buscava a discussão primeira de 

uma pedagogia, mas que, na essência, estava atrelada a uma 

ideologia política-educacional. O tecnicismo tinha a 
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preocupação de formar pessoas para o mercado de trabalho 

e a sensação que fica é de pouca importância para o papel 

da família.  

É dessa preocupação entre educador e educando que 

se percebe a necessidade da família. Em tese é como se os 

trabalhos em períodos anteriores que se referiam à 

contribuição que a família pode dar na formação dos 

alunos, soavam como “a voz clamando no deserto”. As 

prioridades eram desenvolver o país ou formar técnicos, 

isto é, primava-se pelo pragmatismo puro e simples 

desprovido de conteúdo humano.  

Não obstante esse formalismo técnico-politico-

ideológico destaque-se que o sentimento de que a relação 

família-escola tem fundamental importância, pode ser vista 

em diversos trabalhos. Moreira, Jesus e Darienso (2013) 

investigaram a relação família-escola nesse espírito de 

identificar como essa parceria poderia melhorar o 

desempenho dos alunos de uma escola localizada no 

município de Alta Floresta, estado do Mato Grosso. 

Mediante a aplicação de questionários, os autores 

verificaram que os pais não participam do convívio com a 

escola repercutindo-se, tal fato, de forma prejudicial ao 

desempenho dos alunos.  

Oliveira e Marinho-Araújo (2010) buscaram as 

interseções e desafios da relação família-escola mediante 

uma revisão de literatura sobre o assunto e colocam as 

diversas classificações de famílias, bem como a percepção 

de pais, alunos, professores e gestores. Os autores afirmam 

que:  
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Analisando a história da relação que se 

estabeleceu entre escola e família ao longo 

do tempo, identifica-se que em certos 

momentos essa relação foi caracterizada em 

função de determinantes sociais e em 

outros, em função de aspectos psicológicos 

da família e do próprio sujeito. 

(OLIVEIRA e MARINHO-ARAÚJO, 

2010, p. 10).  

 

Os papéis assumidos pelas partes refletem diversas 

situações de uma vasta abrangência. Aspectos sociais, 

econômicos, psicológicos são fatores importantes que 

precisam ser discutidos de forma clara. Apesar dos muitos 

resultados de pesquisas sobre o assunto, não de pode deixar 

de comentar a sensação de competição, que 

involuntariamente, pode se instalar nessa relação, visto que, 

de um lado, alguns professores se sentem “ameaçados” pela 

ação da família em educar e de outro lado às famílias se 

sentem no dever de opinar quando acredita que 

determinado conceito vai de encontras as suas convicções.  

Ribeiro (2004) fez um estudo da relação família-

escola utilizando uma abordagem psicológica cujos 

resultados foram obtidos mediante a aplicação de 

questionários ou entrevistas em etapas nos quais se 

ocorreram entrevistas individuais e entrevistas em grupos. 

A autora percebeu que há uma tendência defensiva nas 

entrevistas individuais e, mediante uma base teórica 

denominada psicodrama, verificou que há assimetria nesta 

relação.  
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No contexto do tema aqui analisado, a abordagem 

pelo uso de análise qualitativa se adapta melhor para os fins 

propostos. Não está distante do que faz a literatura. 

Finalmente, quando se trata do contexto família-

escola não se impõe que se trate de uma escola pública ou 

particular. Embora haja uma preferência para estudar essa 

relação no âmbito de escolas públicas, as escolas privadas 

também deverão ser avaliadas nos seus resultados. São 

políticas diferentes, mas o fim deve ser convergente 

independente da natureza administrativa.  

 

2.2. Análise dos resultados 
 

O IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica utiliza métodos de avaliação das escolas 

considerando variáveis como tempo e promoção. Trata-se 

de um instrumento utilizado para formatar políticas 

públicas e precisa ser seguidos de análises que permitam 

identificar fatores que conduzem uma escola ou topo e 

outra ao vale.  

Nesse contexto, o INEP – Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (2017), registra que o 

município de São José do Egito, Pernambuco, tem 14 

escolas, sendo 05 urbanas, 05 rurais e 04 escolas totais, ou 

seja, de tempo integral. Os dados da educação básica 

podem ser classificados em duas populações identificadas 

como “primeiros anos” e “últimos anos”.  

Naturalmente, surge a necessidade de se avaliar se 

há diferença de média entre estas duas populações, sendo 

tal comparativo realizado mediante o teste t-Student, 
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observado a normalidade dos dados. Precede o teste t-

Student, um teste de igualdade de variâncias populacionais, 

feito através do teste F-Fischer, que não rejeitou a 

igualdade de variâncias para as taxas de aprovação nos 

primeiros anos e nos últimos anos.9 Dessa forma, a tabela 1 

mostra o resultado de um teste t-Student aplicado para 

comparar a taxa média de aprovação nos primeiros anos, 

relativamente aos últimos anos.  

 

Tabela 1: Teste-t: duas amostras presumindo variâncias 

equivalentes para taxa média de aprovação 

  

Anos 

iniciais Anos finais 

Média 95,4272727 91,35454545 

Variância 11,2941818 36,46672727 

Observações 11 11 

Variância agrupada 23,8804545 

 Hip. diferença de média 0 

 Gl 20 

 Stat t 1,95454367 

 P(T<=t) uni-caudal 0,03238049 

 t crítico uni-caudal 1,72471824 

 P(T<=t) bi-caudal 0,06476099 

 t crítico bi-caudal 2,08596345   

Fonte: elaboração própria 

 

                                                 
9  A estatística F, com 11 graus de liberdade tanto no numerador quanto 

no denominador, é igual a 0,3097, enquanto o F crítico 0,3358, logo 

está na região de aceitação da hipótese nula.  
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Com base na tabela 1, observa-se não haver 

diferença estatística significativa entre a taxa de aprovação 

dos anos iniciais em relação aos anos finais. O que se deduz 

daqui é que uma uniformidade entre as aprovações entre os 

primeiros e os últimos anos, ou seja, fica-se com o 

entendimento de que a escola desenvolve um trabalho 

continuado independente da fase que o aluno se encontra. 

Em relação a taxa de reprovação, o teste F-Fisher 

mostrou que as populações não possuem variâncias 

iguais10, portanto, a variância ponderada só obtém apenas 

de forma assintótica, mas a tabela 2 mostra o resultado do 

teste de média presumindo variâncias diferentes.  

 

Tabela 2: Teste-t: duas amostras presumindo variâncias 

diferentes para taxa média de reprovação 

  anos iniciais anos finais 

Média 4,2833333 6,225 

Variância 8,7633333 16,55659091 

Observações 12 12 

Hip. diferença de média 0 

 Gl 20 

 Stat t -1,3367 

 P(T<=t) uni-caudal 0,0981642 

 t crítico uni-caudal 1,7247182 

 P(T<=t) bi-caudal 0,1963285 

 t crítico bi-caudal 2,0859634   

Fonte: elaboração própria 

 

                                                 
10 A estatística F, 0,529, é maior do que o F crítico, logo, está na região 

de rejeição da hipótese nula. 
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Pela tabela 2, se aceita a hipótese de que a taxa 

média de reprovação nos anos iniciais são estatisticamente 

iguais. Aparentemente, não há fatores que diferencie os 

alunos dos anos iniciais dos alunos dos anos finais, visto 

que, aprovação e reprovação seguem um padrão uniforme.  

Critérios de aprovação e de reprovação são partes de 

um contexto maior no qual está inserido conselho de classe, 

ou seja, o momento no qual de forma coletiva há um 

julgamento mais amplo dos alunos com mais dificuldades 

de aprendizagem. Esse fator pode ser responsável por essa 

uniformidade observada nas variáveis aqui discutidas 

Em termos de taxa de abandono, o teste F rejeita a 

hipótese de igualdade das variâncias populacionais11 e a 

tabela 3 mostra o teste t para a média das taxas de abandono 

nos primeiros e nos últimos anos. 

 

Tabela 3: Teste-t: duas amostras presumindo variâncias 

diferentes para taxa de abandono 

  Anos iniciais  Anos finais  

Média 2,691666667 0,358333333 

Variância 3,11719697 0,055378788 

Observações 12 12 

Hip. da diferença de média 0 

 Gl 11 

 Stat t 4,537967776 

 P(T<=t) uni-caudal 0,000423342 

 t crítico uni-caudal 1,795884819 

 

                                                 
11 A estatística F, 56,28, é maior do que o F crítico, logo, está na região 

de rejeição da hipótese nula.   
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P(T<=t) bi-caudal 0,000846684 

 t crítico bi-caudal 2,20098516   

Fonte: elaboração própria.  

 

Pela tabela 3, nota-se que se rejeita a hipótese de 

igualdade da taxa de abandono entre as populações 

formadas por alunos dos anos iniciais e alunos dos anos 

iniciais. Nota-se que a média de abandono nos anos iniciais 

é maior em relação aos anos finais, fato que já enseja uma 

análise mais acurada. Esse resultado pode ser fruto da falta 

de diálogo entre família e escola que deve buscar e ouvir a 

família para que se possa, desde cedo, orientar corretamente 

a criança.  

O abandono escolar é um problema sério que 

precisa de enfrentamento. Dentre suas motivações 

encontram-se desde a insatisfação escolar, condições 

socioeconômicas e a falta de comunicação entre família e 

escola. A escola precisa de um mecanismo de 

funcionamento que se distancie da improvisação e da 

indiferença. A escola não pode funcionar nesse contexto, 

indiferente aos pedidos de socorro de pais e alunos, muito 

embora sua capacidade de equacionar determinados 

problemas, de cunho familiar, é bastante limitada. A escola 

precisa fazer jus a sua finalidade que consiste precisamente 

em fomentar a reflexão para que possa identificar tais 

problemas e buscar soluções. Alguns sintomas são visíveis 

e dentre os quais o comportamento circunspecto que podem 

esconder problemas psicológicos e familiares que devem 

ser investigados pela escola.  
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Os dados coletados no ambiente de estudo foram 

interpretados, como já foi dito, com base numa análise 

estatística descritiva que servirá para tecer observações 

qualitativas. Nesse sentido, tendo em vista a aplicação de 

questionários para o corpo docente e para os pais e/ou 

responsáveis, inicia-se a exploração dos dados pela visão 

dos mestres. Num segundo momento explora-se o ponto de 

vista das famílias e busca relacionar ambos os sentimentos 

como uma dedução das opiniões em consonâncias com 

estudos anteriores sobre o assunto.  

A primeira observação que se faz é que os 

professores respondentes, todos, possuem pós-graduação 

Lato Sensu, e alguns deles acumulam disciplinas. Tal 

acumulação mostra uma deficiência do estado no 

cumprimento de suas obrigações e, tornando-se regra, pode 

comprometer o desempenho do professor dado a quantidade 

de atividades escolares que precisam ser preparadas, 

aplicadas e corrigidas. Da análise feita com os professores, 

observa-se a busca por novas práticas, interação entre 

aluno, professor e família (fato este que pode ser decorrente 

de se tratar de uma escola interiorana).  

As respostas fornecidas pelas famílias indicam que 

em 36,7% dos casos o pai é o responsável pela família, 

observando que as idades são 27,19 anos, com desvio 

padrão de 11,028 anos. A idade mínima foi 27 anos e a 

máxima 72 anos.  Embora 70% dos respondentes colocaram 

o pai como responsável pela família, 96,7% dos 

respondentes é do sexo feminino, ou seja, reforça-se o 

sentimento de que o homem não se faz tão presente na 

escola quanto à mulher e isso fortalece o sentimento de que 
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o pai trabalha deixando para a mãe o cuidado nas atividades 

domésticas inclusive na educação dos filhos.  

Em termos de escolaridade dos responsáveis 70% 

possuem, acumuladamente, Fundamental I e II incompletos. 

Essa questão é preocupante porque, em tese, algumas 

demandas dos alunos podem não ser atendidas devido às 

limitações das famílias. Nesse contexto Berto, Rabelo e 

Dos Santos (2012) alertam sobre a importância que a 

escolaridade dos pais tem sobre a formação dos filhos. Em 

adição, o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, mostrou que pais escolarizados influenciam nos 

rendimentos laborais dos finais (PNAD, 2014). De acordo 

com a pesquisa, “Em 2014, a média de rendimentos do 

trabalho de pessoas com nível superior completo cujas mães 

não tinham instrução era de R$ 3.078, chegando a R$ 5.826 

para aquelas com mães com ensino superior completo”. A 

pesquisa mostrou também que o desempenho de alunos que 

moram com, pelo menos um dos pais, é superior ao 

desempenho dos alunos que não moram com os pais.  

Apesar das limitações, 66,6% dos pais ou responsáveis 

buscam acompanhar diariamente as tarefas escolares. Mesmo 

que eles não sejam, em determinado momento, capazes de 

contribuir com o conhecimento, a presença é fundamental para 

dar sensação de proteção e apoio, que pode ser apurado no 

trato e no respeito pelo próximo, visto que 80% dos 

respondentes usam o diálogo para mostrar a importância de 

respeitar e ser respeitado. Em decorrência, 53,3% dos 

respondentes destacam a importância da parceria com a escola 

e 26,7% falam sobre a escola fazer contato para que a família 

adote medidas cabíveis em situações precisas.  
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Esta parceria é primordial, pois os pais confirmam 

isso nestes resultados, portanto o que importa nesta relação 

é que a escola assuma a responsabilidade pelo aluno e que 

os pais o façam pelo filho, só assim tem-se um ensino de 

qualidade. Uma instituição não substitui a outra, nem pode 

condicionar seu dever de educar a atuação da outra Lopez 

(2002).  

Apesar de 43,3% dos respondentes destacarem que 

são mais presentes na escola por ocasião da matricula, 

registre-se que 92,59% são defensores da crença de que a 

integração entre escola e família contribui para o 

desempenho dos alunos. A ressalva pela baixa frequência 

de pais na escola está atrelada às obrigações trabalhistas. A 

crença do melhor desempenho com mais participação da 

família já tem uma aceitação natural na literatura e os dados 

aqui analisados apontam nessa direção. Dito de outra 

maneira: os resultados aqui obtidos vêm confirmar que é 

muito importante a escolarização adequada para os 

membros responsáveis, pois se de fato o ambiente familiar 

fosse formado por integrantes que tem o conhecimento 

básico, certamente não se teria alunos com baixo índice de 

aprendizagem, pois eles iriam colaborar e orientar nas 

tarefas escolares e ajudariam bastante à escola fortalecendo 

no trabalho pedagógico.   

Enquanto a família deve se debruçar para verificar 

comportamentos, abrir diálogo quando perceber que algo 

está fora dos padrões, observa as relações de amizades e 

suas tendências, buscando orientar o filho, deve, 

paralelamente, observar as tarefas escolares, conversar com 

professores sobre desempenho, buscar a escola para 
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estreitar um relacionamento que se retrate no alcance das 

competências do aluno. Adicionalmente, a escola deve 

quebrar barreiras e promover mais encontros com os pais, 

convidá-los a discutir o projeto pedagógico e promover 

oficinas nas quais haja participação integrada dos pais.  

Um dos principais achados desse trabalho é a 

constatação de que embora haja uma responsabilidade 

conjunta dos pais, tem sido uma obrigação da mãe fazer o 

acompanhamento do filho na escola. Essa realidade precisa 

mudar e isso só será possível com o exercício da 

democracia na escola.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se pautou na análise da importância da 

participação da família na escola como instrumento de 

fortalecimento no desempenho acadêmico das crianças. 

Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica com análise de 

conteúdo de artigos, tese e/ou dissertações publicados em 

periódicos e/ou congressos. Além disso, para atingir seus 

objetivos foram aplicados dois questionários, cada qual 

com vinte perguntas, destinados a dois públicos distintos: o 

primeiro formado por professores da escola analisada e o 

segundo foi formado por pais e/ou responsáveis dos alunos 

do 6º ano dessa escola.  

A escola escolhida fica localizada no município de 

São José do Egito, Pernambuco, tem aproximadamente 600 

alunos. Uma vantagem é o amplo conhecimento entre pais e 

mestres, ao contrário do que pode ocorrer em cidades 

maiores. Em termos de resultados, o trabalho mostra que há 
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uma convergência de pensamentos ao que existe na 

literatura. Ou seja, a resposta, tanto de mestres quando de 

pais, apontam no sentido de que, cada vez mais, a escola 

deve estreitar a relação com a família para que o 

desempenho seja proveitoso. Pelos resultados, observa-se, 

que embora a maioria dos pais tenha como formação o 

ensino fundamental incompleto, existe a consciência de que 

é importante a relação entre família e escola para afastar a 

assimetria de informação e formar não apenas potenciais 

alunos, mas também verdadeiros cidadãos.  

O trabalho não tem a pretensão de extinguir o debate 

sobre o assunto e abre espaço para que outras propostas de 

análise metodológicas possam ser adotadas, visto que aqui 

se respaldo muito na estatística descritiva.  

Os resultados indicam que nesta comunidade, as 

famílias são presentes e participativas do cotidiano escolar, 

mas fica claro pela opinião de professores que a escola 

precisa fazer mais, ou seja, abrir mais espaço e estreitar 

mais este laço. 
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CAPÍTULO 4 
 

A ANTROPOLOGIA NA INCLUSÃO ESCOLAR 
 

Silvania Cláudio da Silva Freitas12 

 

INTRODUÇÃO 
 

A Antropologia é o estudo do homem como ser 

biológico, social e cultural. Sendo cada uma destas 

dimensões por si só muito ampla, o conhecimento 

antropológico geralmente é organizado em áreas que 

indicam uma escolha prévia de certos aspectos a serem 

privilegiados como a “Antropologia Física ou Biológica” 

(aspectos genéticos e biológicos do homem), “Antropologia 

Social” (organização social e política, parentesco, 

instituições sociais), “Antropologia Cultural” (sistemas 

simbólicos, religião, comportamento) e “Arqueologia” 

(condições de existência dos grupos humanos 

desaparecidos). Além disso, podemos utilizar termos como 

Antropologia, Etnologia e Etnografia para distinguir 

diferentes níveis de análise ou tradições acadêmicas. 

A definição adotada é possível entender a 

antropologia como uma forma de conhecimento sobre as 

respostas para entendermos o que somos o espelho 

fornecido pelo “Outro”; uma maneira de se situar na 
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fronteira de vários, abrindo janelas entre eles, através das 

quais podemos alargar nossas possibilidades de sentir, agir 

e refletir sobre o que, afinal de contas, nos torna seres 

singulares, humanos. 

A afirmação de “estudar o homem inteiro” pode ser 

vista como, uma reformulação da postura filosófica. A 

diferenciação se dá pela utilização da metodologia 

científica, ou seja, os antropólogos criaram uma 

metodologia que implica em desenvolver uma nova postura 

acadêmica. 

 
Abordagem antropológica provoca, assim, 

uma verdadeira revolução epistemológica, 

que começa por uma revolução do olhar. 

Ela implica um descentramento radical, 

uma ruptura com o ‘centro do mundo’, e, 

correlativamente, uma ampliação do saber 

e uma mutilação pessoal. (LAPLANTINE, 

2000, p. 22). 

 

Assim sendo, para estudar o Homem a partir e em 

sua diversidade “a antropologia não é o estudo de tudo que 

compõe uma sociedade. Ela é o estudo de todas as 

sociedades humanas (a nossa inclusive), ou seja, das 

culturas da humanidade como um todo em suas 

diversidades históricas e geográficas” (LAPLANTINE, 

2000, p. 20). 
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1. INCLUSÃO ESCOLAR: E AS CARACTERÍTICAS NA 

ANTROPOLOGIA 

 

Definir educação inclusiva remete-nos para um 

processo que amplia a participação de todos os discentes do 

ensino regular. Poderá dizer-se que uma reestruturação 

cultural onde, de alguma forma, a prática e as políticas são 

alteradas de modo a responder à diversidade das crianças, 

numa abordagem humanista e democrática que entende as 

suas características individuais e que tem como objetivos 

promover o seu crescimento, a sua satisfação pessoal e a 

sua inserção social. 

A diversidade de abordagens e definições do 

conceito de atitude reflete-se, também, numa diversidade de 

perspectivas teóricas sobre a formação das atitudes. 

Assim os educandos que necessitam de cuidados 

espaciais não são diferentes dos demais e tem o mesmo 

direito que os outros, podendo usufruir os benefícios 

oferecidos pela escola. 

Consequentemente, a inclusão em educação 

assegura o respeito ao desenvolvimento humanitário em 

seus diversos aspectos (cultural, social, emocional, 

linguístico e espiritual) e a solidariedade, assegurando 

crenças, costumes e valores que garantam dignidade da 

identidade.  

Segundo Stainback e Stainback sobre a educação 

inclusiva:  

 
[...] é aquela que educa os discentes em 

salas de aulas regulares. Educar os 

discentes em salas de aulas regulares 
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significa que todo aluno recebe educação e 

frequenta aulas regulares. Também 

significa que os discentes recebem 

oportunidades educacionais adequadas, que 

são desafiadoras, porém ajustadas, recebem 

todo o apoio e ajuda de que eles e seus 

professores possam, da mesma forma, 

necessitar para alcançar sucesso nas 

principais atividades. [...] Ela é um lugar do 

quais todos fazem parte, em que todos são 

aceitos, onde todos ajudam e são ajudados 

por seus colegas e por outros membros da 

escola, para que suas necessidades 

educacionais sejam satisfeitas 

(STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 

11). 

 

2. RELAÇÃO PROFESSOR/ALUNO 
 

A afetividade se manifesta através de 

comportamentos posturais e verbais e vai ganhando 

complexidade à medida que o indivíduo vai se 

desenvolvendo. 

Sendo assim, a comunicação afetiva deve fluir em 

consonância com a faixa etária do indivíduo e as 

necessidades de cada fase, pressupondo um relacionamento 

que favoreça ambientes de diálogo, de partilha, de 

confiança e de valorização de suas contribuições, 

vitalizando sua autoestima.  

Posto que em uma pedagogia afetiva, cujo foco seja 

o aluno como ser que pensa e sente concomitantemente, 

não sugere uma educação permissiva e sim uma educação e 

os envolvidos sejam de respeito, confiança e cumplicidade. 

Para isso, concorre também o exercício da autoridade do 

professor e sua atitude educacional no sentido de uma 
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análise crítica sobre as relações moralistas, preconceituosas, 

discriminatórias e autoritárias. Muitas vezes, por ausência 

de uma formação emocional/afetiva, nossos professores 

tendem a enxergar o erro ao acerto. 

Junto à autoridade docente está a responsabilidade 

de sentir responsável pelo aluno. Se o aluno se sente 

importante, atraído e acolhido pela escola, inserido em um 

espaço em que se estabeleçam limites e responsabilidades, 

haverá uma grande possibilidade de se sentir seguro e 

desenvolver um comportamento recíproco de respeito. 

É imprescindível, para o docente preocupar-se em 

promover relações cooperativas entre os educandos, tendo 

assim a consciência de seu papel de facilitador da 

aprendizagem; rompendo com posturas tradicionalistas; 

adequando-se ao momento histórico e priorizando relações 

que estimulem a aprendizagem como uma ação prazerosa, e 

que possa o aluno exercer, já no espaço escolar, sua 

participação cidadã. 

Ao lado destes fundamentos, é necessário refletir a 

respeito do profissional da educação que precisa estar 

alicerçado emocionalmente, num contexto escolar afetivo, 

subsidiando-o através de elementos teóricos, com 

abordagem na dimensão da afetividade e dinâmicas de 

grupo, onde todos os envolvidos no processo educativo 

possam interagir entre si, desenvolvendo sua autoconfiança, 

para que sinta e aceite o valor do outro. 

A escola deve, portanto, ser uma organização que 

efetivamente ensina e aprende, preocupando-se com a 

formação profissional e que inclua em sua visão 

educacional a dimensão emocional e afetiva como 
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fundamental para o aluno. Entretanto, eventualmente, o 

profissional da educação não recebe a devida valorização, 

porém, sabemos o quanto é importante a sua ação e postura 

educativa. Postura essa que se concretizam através de 

palavras, atitudes necessárias e responsáveis na formação 

de um sujeito eticamente responsável, politicamente 

participativo e esteticamente criativo. 

Deste modo, contribuir afetivamente com os alunos 

é não se portar com indiferença à presença e às diversas 

manifestações dos mesmos. É trabalhar em prol do sentido 

de que venham a se desabrochar os aspectos; é transitar nas 

diferenças e compor estratégias de ação educacional não 

somente na premissa o indivíduo seja futuramente um 

eficiente profissional no mercado de trabalho, mas alguém 

que perceba a porta de oportunidades para a vida pode lhe 

oferecer os sentidos. 

A mídia diariamente jorra discursos vazios, banais, 

fantasiosos, embrutecendo e tão pouco contribuindo para a 

formação de valores nos jovens. Na contramão destes 

discursos, quão estimulante é a presença de profissionais 

comprometidos com a escola, que motivem e guiem nossos 

alunos por caminhos de desafios e realizações, que 

celebrem o verdadeiro valor da vida, enfatizando ser em 

detrimento do ter. 

Quantas pessoas guardam em suas memórias 

palavras e lembranças de seus mestres queridos, 

verdadeiros ensinamentos e gestos que marcaram suas 

vidas. Marcas que vitalizaram seu percurso diário. E seja 

essa marca; fonte de sabedoria, consciente do potencial de 

construção e reconstrução; humilde para aceitar o muito 
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que ainda tem a aprender, afinal educação se faz 

ensinando/aprendendo e vice-versa. “[...] só ensinará 

realmente a aprender aquele que aprende de seu ensinar, 

isto é, aquele que submete à reflexão e crítica permanentes 

seu exercício e transformá-lo também em exercício de 

aprendizagem” (ESCLARIN, 2004, p.192). 

 

3. A AFETIVIDADE  

 

 Dinâmica mais profunda e complexa para e que 

pode participar no processo afetivo. O momento em que um 

sujeito se liga a outro pelo amor - sentimento único que traz 

no seu núcleo outro, também complexo e profundo: o medo 

da perda. Quanto maior o amor, maior o medo da 

separação, da perda e da morte, o que acaba desencadeando 

outros sentimentos, tais como o ciúme, a raiva, o ódio, a 

inveja, a saudade... 

Para designar as relações interpessoais de 

afetividade no cotidiano escolar foi criado o termo 

pedagogia do afeto, a qual consiste na introdução de 

fundamentações teóricas, técnicas e vivências que 

possibilitam a troca energética e o toque afetivo de modo 

que as pessoas possam intercambiar a amizade, a ternura, a 

cooperação, o respeito mútuo e positivo para fazer o bem-

estar e realização pessoal (FRANÇA; DIAS, 2002). 

A mistura de todos esses sentimentos, e aprender a 

cuidar adequadamente de todas essas emoções é que vai 

proporcionar ao sujeito uma vida emocional plena e 

equilibrada.  
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Muitas vezes somos movidos pelo impulso em 

direção ao prazer. Por isso, ao viver um sentimento 

doloroso, como a raiva ou o medo, é natural reagirmos 

impulsivamente destruindo o objeto ou a situação que 

provocou tal dor. Entretanto, temos consciência de estar 

também destruindo a fonte do prazer, do amor. Segundo 

Freire, não existe educação sem amor. “Ama-se na medida 

da busca na comunicação, integração na comunicação com 

os demais (...)” (FREIRE, 1983). 

Segundo Tognetta (2004), a escola atualmente 

pretende contribuir para formação equilibrada do aluno e 

sua integração ao ambiente sociocultural, através do 

ajustamento de seus sentimentos, atitudes e ideais aos do 

grupo que pertence. 

No entanto, Molon e Santos (2008) relataram que 

atualmente a compartimentalização entre cognição e 

emoção é fato presente nas escolas. O cenário educativo 

tem se ocupado pouco com aspectos mais voltados para as 

áreas e dos afetos e emoções. 

É fundamental que todos os integrantes da sociedade 

interessados numa convivência sadia proporcionem, através 

da vivência de uma afetividade (oferecendo amor, porém 

impondo limites para os impulsos que contrariam as 

necessidades do grupo), a oportunidade de o sujeito 

aprender a cuidar de si e do meio em que vive.  

A sociedade, representada por diferentes grupos, é a 

responsável direta pela referência que o jovem terá do valor 

do meio em que vive. Se os responsáveis pelo âmbito em 

que o sujeito vive lhe demonstram desvalor, a referência 

introjetada pelo jovem será de desvalor. Portanto, todos os 
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que pertencem à sociedade devem se sentir cuidadores 

diretos de todos os sujeitos formaram em si a pertinência ao 

lugar.  

Neste contexto, a falta da própria vida afetiva e o 

desconhecimento das formas de interpretação e de respostas 

adequadas perante atitudes, condutas e manifestações 

emotivas das demais pessoas, deixa os alunos e alunas à 

mercê do ambiente que os rodeia e no qual abundam 

modelos de resposta agressiva, descontrolada e ineficaz 

diante dos conflitos interpessoais, que, com frequência, se 

apresentam em todas as formas de convivência social 

(MORENO et al., 1999). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entende-se como um ser afetivo e cognitivo e 

mesclando altos e baixos, onde o afetivo sobressai ao 

cognitivo ou vice-versa e um não exclui o outro, mas 

fortalece. Sabe-se que as crianças de classes populares se 

alfabetizam do mesmo jeito que as crianças de outras 

classes. Então, por que ocorre essa discrepância? Pela 

simples razão de existir uma classe social dominando a 

outra, por ser entendida como hegemônica. 

Acredita-se que o imaginário social e coletivo pode 

ser modificado com o estímulo à autoestima, à 

autoconfiança, à empatia, facilitado pela busca do sistema 

emocional dessas crianças, via afetividade, para reestruturar 

os mecanismos de organização do pensamento, onde elas 

consigam aprender e permanecer na escola. 
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Associar afetividade à inclusão vem ao encontro de 

princípios de “escola inclusiva” assentes na sensibilização 

dos alunos e docentes, para o reconhecimento de que todos 

desempenham um papel importante no que concerne à 

inserção física, académica e social dos alunos com NEE 

numa turma. Sobre esta temática ainda surgem muitas 

dúvidas e entraves à sua promoção. 

Entende-se que o estudo desta temática deverá ser 

reforçado, o que certamente contribuirá para sensibilizar os 

docentes para as diferenças que existem entre as crianças, 

incluindo as que são portadoras de NEE, e, assim, 

contribuir para educação inclusiva, isto é, desenvolve 

atitudes mais positivas perante as NEE e solidifica valores 

morais e éticos que criam uma maior sensibilidade perante 

as necessidades dos outros. 

Assim, o respaldo de afetividade nos aspectos da 

vida seja social, profissional e pessoal, inclusive na  vida 

escolar fará que consiga atingir a realização plena dos seus 

ideais, pois conforme Rossini (2005), “se a criança está 

feliz, ela aprende, ela faz”. 

Portanto, incluir ainda é um desafio para as escolas, 

pois as mesmas ainda não estão preparadas para tal 

enfrentamento. 
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CAPÍTULO 5 
 

O TRABALHO DOCENTE NAS CLASSES 
HOSPITALARES 

 

Inaldevania de Melo Silva13 

Maria do Socorro de Lima Araújo14 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pedagogia em sua totalidade atualmente vem 

disseminando papeis importantíssimos na sociedade, 

antigamente o pedagogo era o profissional que atendia 

exclusivamente na escola tradicional, que o tornando 

limitado em suas atribuições, atualmente pode-se levar em 

consideração a diversas atribuições do pedagogo em 

atender alunos em diversos ambientes educativos, nos quais 

prioriza o processo ensino-aprendizagem do aluno em sua 

totalidade,  no direito do aprender mesmo estando internado 

em hospitais no período médio ou a longo prazo. E essas 
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atitudes de sensibilização proporcionam tantos aos alunos 

quantos aos professores oportunidades ímpares de 

afetividade e que não só se restringe aos saberes cognitivos, 

mas também ao afeto e aceleração no processo de 

recuperação dos pacientes alunos.  

O artigo tem objetivo de apresentar a importância 

dos pedagogos nos hospitais, sua presença é imprescindível 

para a recuperação das crianças e adolescentes em situações 

de vulnerabilidade emocional e física, e essa integração que 

envolve professores, médicos e enfermeiros, essa 

socialização necessária para adaptação dos discentes e 

familiares no ambiente hospitalar. Levando em 

consideração a humanização do processo ensino 

aprendizagem e a afetividade a fim de melhorar o processo 

de aprendizagem durante a permanência nos hospitais, 

fazendo valer a escolaridade independentemente de estar 

em um hospital no decorrer do processo concomitante no 

mesmo processo. 

A grande maioria dos hospitais ainda não possui 

esse tipo de atendimento, pois é sabido que irá auxiliar de 

forma expressiva o processo de autoestima das crianças. 

 

1. O PEDAGOGO HOSPITALAR 

 

 Atualmente as habilidades do pedagogo abrangem 

diversas áreas de conhecimentos expandindo de forma 

significativa para o aprimoramento do processo ensino 

aprendizagem e torna-se fundamental para o 

aprimoramento do profissional nas práticas pedagógicas, a 

conscientização da importância do pedagogo na sua função 
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social proporciona inúmeras formas de aprofundamento na 

capacidade de inovação e adaptação aos diversos ambientes 

colaborativos de aprendizagem que serão propostos ao 

pedagogo como agente colaborador de aprendizagem. 

 A pedagogia Hospitalar atualmente vem 

proporcionar de forma humanitária a oportunidade de 

integração entre alunos e professores momentos de 

escolarização e essa ação é dita como fator primordial para 

a recuperação das crianças no restabelecimento à saúde, e 

uma continuidade no seu processo educativo nos aspectos 

cognitivo e intelectuais desenvolvendo um atendimento 

também emocional entre ambas as partes proporcionando 

um crescimento afetivo facilitador do processo ensino 

aprendizagem. Há diversos meios nesse processo que serão 

utilizados de acordo com a necessidade do aluno 

dependendo da situação de mobilidade, podem ser 

utilizados jogos lúdicos, notebooks, smartphones, música, 

teatro e dança, todo processo será levado em consideração 

de acordo com o bem-estar do discente atendida no 

momento e sua, mobilidade funcional e emocional se dá 

pelo atendimento com objetivos fundamentais:  Segundo 

Fonseca: 

 

[...] atender a criança e jovens pedagógico-

educacional atende às necessidades do 

desenvolvimento psíquico e cognitivo as 

suas condições especiais de saúde, 

encontram-se impossibilitados de partilhar 

experiências sócio intelectivas de sua 

família, de sua escola e de seu grupo social 

Fonseca (2003, p.12).   
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A individualização nesse processo professor/aluno 

dependendo da particularidade do discente torna-se de fato 

algo muito mais desafiador, pois há um grande desafio a ser 

vencido, pois crianças muito debilitadas precisam de que 

haja um cuidado maior para o fortalecimento das práticas 

pedagógicas, e o pedagogo como agente de formação tem 

que proporcionar esses momentos no convívio diário das 

crianças em seu processo escolar. 

 

2. A HISTÓRIA DA PEDAGOGIA HOSPITALAR 
 

 Há muitos estudos sobre a Pedagogia Hospitalar no 

mundo onde destaca fortemente em 1935, onde Henri 

Sellier em Paris funda a primeira escola inadaptada para dar 

assistência educacional a crianças com tuberculoses. Mas, 

precisamente na segunda guerra mundial, onde surge um 

grande número de adolescentes atingidas e mutiladas, que 

impediram de frequentar a escola daí surge em 1939 o 

C.N.E.F.E.I. – Centro Nacional de estudos e de Formação 

para a Infância de Suresnes. E também se cria o cargo de 

professor hospitalar na França. 

 No Brasil há um reconhecimento pelo Ministério da 

Educação e do Desporto em 1994, através da publicação da 

Política Nacional de Educação Especial (MEC/SEESP, 

1994), mas a legislação reconheceu através do estatuto da 

Criança e do Adolescente Hospitalizado, através da 

resolução nº 41 de outubro de 1995, no item 9, o “Direito 

de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de 

educação para a saúde, acompanhamento do currículo 

escolar durante sua permanência hospitalar”.   Precisamente 
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em 14 de agosto de 1950, surge a primeira classe hospitalar 

no Hospital Municipal Jesus atendia ao público infantil com 

a professora Lecy Rittmeyer. Houve várias mudanças no 

hospital Municipal Jesus para que os atendimentos fossem 

oficializados de acordo com a lei de diretrizes e bases 

promovendo um acompanhamento pedagógico no hospital 

para suprir as carências e dificuldades acadêmicas e 

propiciar um relacionamento sócio afetivo. De acordo com 

Menezes:  

 

além do benefício terapêutico, é evidente a 

importância da continuidade da 

escolarização no hospital, sem prejuízos 

maiores à formação escolar proposta, 

respeitando o indivíduo como cidadão em 

seu direito à educação, mesmo frente à 

diversidade (MENEZES, 2004 p.28).  

 

3. A POLÍTICA DA INCLUSÃO HOSPITALAR 

 

 A política de inclusão se dá por meio de promover e 

garantir a continuação do processo ensino aprendizagem da 

criança integrada no sistema de participação de todos os 

profissionais envolvidos para garantir o ensino regular. Para 

Paulo Freire deve-se aplicar a pratica pedagógica no 

hospital, é saber escutar, ou seja, é falar com o aluno, sem o 

autoritarismo, mas aberto às dúvidas e indagações e, até 

mesmo, discordâncias e diferenças que surgem durante o 

aprendizado (FREIRE, 2014, p.117). 

 A educação inclusiva se dá pela uma articulação por 

meio da aprendizagem para que docentes e discentes 

possam por meio da educação numa necessidade do ato de 
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garantir o bem-estar dos alunos numa aprendizagem 

significativa levando em consideração do ato de detectar as 

necessidades individuais de cada aluno.  

 Segundo Vygotsky (2000), no momento em que o 

aluno está em no hospital deverá também dar continuidade 

em sua vida acadêmica que seu desenvolvimento 

pedagógico. E isso é levado em consideração bem como o 

estado emocional, intelectual e pessoal em todo período 

hospitalar. 

 
Cumpre às classes hospitalares elaborar 

meios e estratégias para possibilitar o 

acompanhamento pedagógico educacional 

do desenvolvimento e construção do 

conhecimento de crianças,  matriculadas ou 

não nos sistemas de ensino regular na 

educação básica, temporária ou 

permanentemente e, garantir a manutenção 

do vínculo com as escolas por meio de  

flexibilização e/ou adaptação, favorecendo 

seu ingresso, retorno ou adequada integração 

ao seu grupo escolar correspondente, como 

parte do direito de atenção integral. (MEC, 

SEESP, 2002, pág.13) 

 

Para Wallon (1975, p. 11) "a criança não sabe senão 

viver sua infância. Conhecê-la pertence ao adulto". A 

importância da conscientização do profissional em levar em 

consideração todos os fatores de integração e adaptação da 

criança se dá pela valorização do ser humano construído em 

um ambiente na prática docente no ambiente hospitalar 

como num papel imprescindível de afetividade tão 

importante nesse processo de adaptação entre ambas as 

partes, e o intuito é de promover uma reação positiva e 
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contribuir para a melhoria da sua aprendizagem 

educacional. E os resultados dessa integração tem uma 

positividade impressionante no contexto social dessas 

crianças e na permanência em fatores de risco, pois elas 

conquistam a autoestima e esses benefícios são 

estatisticamente comprovados a cada pesquisa concluída, 

afirmando a importância dessa integração e a ampliação 

desse projeto contribuindo para superação que aprimora as 

possibilidades de aprendizagem, interagir e contribuir para 

uma adaptação da rotina hospitalar. Para Vasconcelos 

(2013), a afetividade é uma dimensão de nosso pensamento 

tão imprescindível quanto o próprio pensamento. A atuação 

do pedagogo nos ambientes hospitalares é desafiadora que 

há a necessidade de um apoio multidisciplinar na forma de 

complementar e humanizar os programas educacionais 

conforme legislação de nosso país, dentro do ambiente 

hospitalar  que proporciona uma forma de humanização e 

valorização dos educandos e segundo Matos e Mugiatti “a 

adaptação do ambiente hospitalar para a escola e da escola 

para o ambiente hospitalar se constitui numa necessidade, 

bem como uma possibilidade emergente para interação 

pedagógica em um ambiente diferenciado”. (MATOS e 

MUGIATTI, 2014, p. 73). Essa estabilidade emocional 

proporciona fatores positivos para a recuperação da criança 

nos fatores emocionais e físicos. Para fontes: 

 

Primeiro, porque este tipo de atividade, ao 

acionar o lúdico como canal de 

comunicação com a criança hospitalizada, 

procura fazê-la esquecer, durante alguns 

instantes, do ambiente agressivo no qual se 

encontra, resgatando sensações da infância 
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vivida anteriormente à entrada no hospital. 

Segundo, porque ao conhecer e 

desmistificar o ambiente hospitalar, 

ressignificando suas práticas e rotinas, que 

é uma das propostas de atendimento 

pedagógico em hospital, o medo que 

paralisa as ações e cria resistência, tende a 

desaparecer, surgindo em seu lugar a 

intimidade com o espaço e a confiança 

naqueles que cuidam dela. (FONTES, 2004 

p.4). 

 

Desse modo, a grande maioria dos pacientes que  

passa por um processo de depressão devido as seções de 

quimioterapia e seu comportamento de isolamento social, é 

sabido que o ambiente hospitalar é desconhecido e 

assustador, e esses transtornos emocionais causa danos 

irreparáveis nas crianças, e esse processo leva há uma 

fragilidade causada pela dor e desconfortos e insegurança,  

esse fato preocupava familiares e toda equipe médica que 

iria dificultar o processo de recuperação e a promoção de 

situações envolvendo aprendizagens significativas, tende a 

reverter a situação de fragilidade estrema dos pacientes. 

O fortalecimento de saberes na busca da autoestima 

das crianças e adolescentes faz com que os professores 

mudem paradigmas em relação ao processo de 

escolarização, pois há situações que o lúdico é mais 

significativo do que o pedagógico na constituição da 

subjetividade, tendo em vista a qualidade de vida das 

crianças e adolescente, no intuito de minimizar a 

debilitação na recuperação no processo do tratamento da 

saúde. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O estudo fez compreender que o pedagogo 

transcreve os muros da escola, e que a representação desses 

profissionais na sociedade vem proporcionando novas 

formas e conhecimentos e entendimento da verdadeira 

função do educador pedagógico, onde a atualização nas 

práticas pedagógicas na melhoria metodológica a fim de 

atender esse novo desafio de atuação. A importância da 

implementação na proposta de promover uma oportunidade 

aos discentes no processo de vulnerabilidade emocional e 

física, torna-se um grande desafio, na busca de 

proporcionar ambientes de aprendizagem vinculados aos 

conteúdos curriculares ou com  a proposta lúdico-educativa, 

de acordo com a necessidade individual e emocional do 

adolescente, no exercício da cidadania e responsabilidade 

social e da formação humana.  

 Nesse contexto podemos concluir que a grande 

demanda do profissional da pedagogia Hospitalar nos 

hospitais de todo Brasil, se faz necessária para promover 

direitos adquiridos pelos discentes em auxiliar na 

continuidade da formação educacional priorizando um 

vínculo afetivo que contribuindo significativamente a 

autoestima dos discentes em habilidades de comunicação 

oral e escrita na promoção de valores em busca da 

cidadania dos discentes e familiares nesse processo tão 

inovador. E essa intervenção pedagógica proporciona a 

aquisição de novas oportunidades de aprendizagens para 

superar desafios às crianças hospitalizadas. 
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CAPÍTULO 6 
 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS ESCOLARES: META DA 
ESCOLA E COMPROMISSO DE TODOS 

 

Ivânia Costa de Araújo15 

 

INTRODUÇÃO 

  

A violência aparece estampada nas ruas das cidades, 

a violência doméstica, os latrocínios, os contrabandos, os 

envolvimentos com drogas têm levado jovens a perder a 

credibilidade quanto a uma sociedade justa e igualitária, 

capaz de promover o desenvolvimento social em iguais 

condições para todos, tornando-os violentos. 

É interessante notar que pode haver diferença entre 

o que é considerado papel da escola e papel do profissional 

da escola, no que diz respeito à violência escolar e como 

mediar os conflitos surgidos no decorrer das aulas e até 

mesmo de todo ambiente educacional. 

Tomando como base uma escola pública de Alagoas, 

segundo a equipe que faz a escola. 

Segundo Charlot deve-se considerar que há 

agressores que não foram vítimas e vítimas que não se 

tornaram agressores com base nessa concepção convém 
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distinguir a violência na escola, à violência à escola e a 

violência da escola. 

Porém, o que vemos são ações coercitivas, 

representadas pelo poder e autoritarismo dos professores, 

coordenação e direção, numa escala hierárquica, estando os 

alunos no meio dos conflitos profissionais que acabam por 

refletir dentro da sala de aula. 

Tendo como reflexos as interpretações das escolas 

que apresentam características de violência escolar, 

segundo a equipe gestora da escola em referência se faz 

necessário notar que: deve-se levar em conta que todo e 

qualquer tipo de violência ocorrido no ambiente escolar, 

tem uma razão lógica, seja pertinente à escola ou à família 

em que o aluno está inserido, pois o mesmo faz explodir 

sentimentos que estão incomodando de certa forma. 

A maior violência vivida hoje, em qualquer 

ambiente, é a social, que passou a ser um desafio, a qual 

não pode ser deixada na porta de entrada da escola, e com 

este propósito a escola deve fazer o seu papel de construção 

de possibilidades para que se possa conviver com o 

problema buscando soluções e mediando os conflitos a 

partir de uma perspectiva de prevenção e ações educativas, 

onde o aluno é o protagonista da ação, além dos conteúdos 

e das articulações em que a proposta esteja inserida. 

Os diversos estudos publicados em língua 

portuguesa disseminaram ideias, esclareceram os problemas 

e listaram alternativas já testadas em sociedades distintas, 

permitindo que a comunidade educacional brasileira 

reunisse informações para enfrentar um problema 

importante, no esforço de tirar a “diferença” causada por 
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alguns anos de atraso na percepção do problema e na busca 

de soluções próprias. No rastro dessas iniciativas, a 

produção acadêmica brasileira já começa a demonstrar bons 

resultados sobre o tema, quando consultado utilizando as 

palavras chave “violência escolar” e “violência na escola”, 

o que indica que a produção deve estar vinculada a grupos 

com linhas de pesquisa e temas de pesquisa outros que 

absorvem os assuntos correlacionados com o universo da 

violência escolar. 

 

1. A VIOLÊNCIA ESCOLAR: UMA PROPOSTA PARA 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS. 

  

O conflito, pois, é parte integrante da vida e da 

atividade social, quer contemporânea, quer antiga. Ainda no 

esforço de entendimento do conceito, podemos dizer que o 

conflito se origina da diferença de interesses, de desejos e 

de aspirações. Percebe-se que não existe aqui a noção 

estrita de erro e de acerto, mas de posições que são 

defendidas frente a outras, diferentes. 

Um exemplo claro da dificuldade que temos para 

lidar com o conflito é a nossa incapacidade de identificar as 

circunstâncias que derivam do conflito ou redundam nele. 

Em geral, nas escolas e na vida, só percebemos o conflito 

quando este produz suas manifestações violentas. Daí, 

podemos tirar, pelo menos, duas conclusões: a primeira é 

que se ele se manifestou de forma violenta é porque já 

existia antes na forma de divergência ou antagonismo, e nós 

não soubemos ou não fomos preparados para identificá-lo; 

a segunda é que toda a vez que o conflito se manifesta, nós 
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agimos para resolvê-lo, coibindo a manifestação violenta. E 

neste caso, esquecemos que problemas mal resolvidos se 

repetem (CHRISPINO; CHRISPINO, 2002). Ao definirmos 

conflito como o resultado da diferença de opinião ou 

interesse de pelos menos duas pessoas ou conjunto de 

pessoas, devemos espera que, no universo da escola, a 

divergência de opinião entre alunos e professores, entre 

alunos e entre os professores seja uma causa objetiva de 

conflitos. Uma segunda causa de conflitos é a dificuldade 

de comunicação, de assertividade das pessoas, de condições 

para estabelecer o diálogo. Temos defendido que a 

massificação da educação se, por um lado, garantiu o 

acesso dos alunos à escola, por outro, expôs a escola a um 

contingente de alunos cujo perfil ela – a escola – não estava 

preparada para absorver. Antes, em passado remoto, a 

escola era procurada por um tipo padrão de aluno, com 

expectativas padrões, com passados semelhantes, com 

sonhos e limites aproximados. Os grupos eram formados 

por estudantes de perfis muito próximos. Com a 

massificação, trouxemos para o mesmo espaço alunos com 

diferentes vivências, com diferentes expectativas, com 

diferentes sonhos, com diferentes valores, com diferentes 

culturas e com diferentes hábitos, mas a escola permaneceu 

a mesma! Parece óbvio que este conjunto de diferenças é 

causador de conflitos que, quando não trabalhados, 

provocam uma manifestação violenta. Eis, na nossa 

avaliação, a causa primordial da violência Escolar. 
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2. O PERFIL DO MEDIADOR DE CONFLITOS NA ESCOLA 
 

Todos os responsáveis pelo trabalho educacional 

devem estar aptos a encarar situações de conflitos. 

Contudo, muitos não estão devidamente preparados para 

tal. A seguir estão listadas algumas das principais 

características das pessoas incumbidas de fazer a mediação 

e estabelecer soluções através do diálogo para uma crise 

instalada na escola. 

Ao se tratar de convivência entre pessoas, é muito 

provável que, em alguns momentos, surjam conflitos. No 

âmbito escolar não seria diferente. É muito comum, nessa 

perspectiva, que aconteçam eventos em que se perceba 

indisciplina e violência entre alunos. Nisso, muitas escolas 

tornaram importante a presença do mediador, que poderá 

ser qualquer ator social vinculado à escola, isto é, aluno, 

professor, gestor ou mesmo funcionário da instituição, estes 

terão o papel de, através do diálogo, possibilitar a solução 

para o conflito em questão.  

O mediador deve ser uma pessoa capacitada 

previamente. No processo de formação do mediador deverá 

ser envolto em cursos de prevenção de violência, que 

envolvam princípios éticos e etc. deverá, também, ser 

ministrados por entidades conhecedora dos processos de 

mediação ou ofertados pelo governo. A escolha do 

mediador dar-se-á de modo autônomo variando de escola a 

escola. Entretanto, valorizar-se-á a participação de pessoas 

que sejam voluntárias para exercer o cargo. 

Abaixo estão alguns pontos importantes para ser um 

bom mediador no âmbito escolar. 
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2.1. Ser bom ouvinte 
 

Para início, o mediador deve conseguir ouvir o 

outro. Nisso, o mediador inter-relacionar-se com o outro e 

fazê-lo compreender que fora entendido. 

  

2.2. Ser capaz de estabelecer um diálogo 

 

O mediador deve ser capaz de saber dialogar através 

de argumentos bem estruturados de tal modo que o debate 

constitua-se de argumentos bem estruturados de tal modo 

que a comunicação flua e possa abrir a possibilidade do 

consenso e superar o conflito. 

  

2.3. Ser sociável 
 

De modo amplo, a pessoa responsável pela 

mediação de conflitos, deverá ter disposição a se integrar à 

comunidade educativa, de tal maneira que conquiste a 

confiança e a amizade de todos. 

  

2.4. Ser imparcial 
 

O mediador deverá ser imparcial no tocante a lidar 

com os envolvidos de um conflito, mesma que tenha 

alguma familiaridade com este ou estes, deverá evitar tomar 

partido de um dos lados. Dessa maneira, poderá estabelecer 

uma ocasião em que a superação do conflito tocará ambos 

os envolvidos. 
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2.5. Ter cuidado com as palavras 
 

As palavras que o especialista utilizará para mediar 

o conflito também são importantes. Segundo a pedagoga 

Adriana Ramos, coordenadora do Grupo de Pesquisa em 

Educação Moral da Universidade Estadual Paulista "Júlio 

de Mesquisa Filho" (Unesp) e da Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp), a linguagem descritiva, expondo 

todos os fatos sem juízo de valor, favorece que os 

envolvidos percebam o que está acontecendo e não julguem 

a personalidade do outro. 

 

2.6. Ter uma postura educativa 
 

Um mediador não deverá adotar a postura de que 

resolverá o conflito sozinho. Sua principal função é 

colaborar com os alunos para que estes possam 

compreender a maneira como poderão resolver seus 

conflitos. A escola tem de investir em um projeto 

educacional que preveja que os alunos, ao longo da 

escolaridade, sejam capazes de socializar e mediar os 

próprios conflitos. 

Além de ter as habilidades já citadas e ser 

capacitado continuamente para exercer essa função dentro 

de uma escola, o mediador deve mudar seu paradigma de 

punição dos envolvidos para o de responsabilização. Isso 

significa que, em vez de aplicar uma sanção (como uma 

advertência, suspensão etc.), ele deve fazer com que os 

envolvidos assumam a responsabilidade por seus atos, 
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corrigindo-os sempre que possível (pedido de desculpas, 

reforma de equipamento depredado etc). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A mediação é um processo de ajuda em situação de 

crise e está sendo pensada para o conflito, de ordem 

passageira, porém sua efetivação, na cultura escolar, requer 

uma intervenção pontual, a serviço de conflitos que não se 

resolvam espontaneamente. Assim seu papel é prevenir que 

tais conflitos cresçam e transformem-se em atos de 

violência. 

Isso acontece na medida em que são 

disponibilizados aos agentes do conflito momentos e locais 

adequados para, com auxílio do mediador, buscarem por 

meio do diálogo e do respeito uma solução plausível às 

necessidades dos envolvidos. Visto que quando a mediação 

não acontece cabe aos sujeitos do conflito, em momento de 

elevada afetação emocional, buscarem sozinhos o que cada 

um acredita ser o certo, fato que desencadeia uma série de 

fatores que podem dificultar ainda mais a negociação e 

gerar agressões verbais, psicológicas e físicas, 

caracterizando um quadro de violência assumida. Assim, no 

momento apropriado, quando ocorre a intervenção no 

conflito, por alguém preparado, essa situação tende a 

amenizar e encontrar meios de retornar a convivência 

pacífica e respeitosa, evitando assim a violência. 

A escola por sua vez deve preparar os indivíduos 

para a vida social através do desenvolvimento de algumas 

competências exigidas pela sociedade moderna, que nos 
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colocam diante de uma busca de igualdade dentro da 

diversidade existente. Isso requer uma prática pedagógica 

globalmente compreensiva do ser humano em sua 

integralidade, em suas múltiplas relações, dimensões e 

saberes. 

Desse modo, acredita-se que a mediação de 

conflitos possa contribuir para o desenvolvimento social e 

emocional na escola, melhorar qualidade da convivência 

escolar, na compreensão de que o conflito é algo positivo 

quando permite uma ruptura na postura dos envolvidos e 

abertura para o diálogo e na construção de uma comunidade 

mais cooperativa e fraterna na escola. 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

  

ABRAMOVAY, M; CASTRO, M, & SILVA, L.B. da S. 

Juventude e sexualidade. Brasília: UNESCO. 2004. 

 

AMADO, J. A indisciplina e a formação do professor 

competente. Disponível em: 

http://docslide.com.br/documents/a-indisciplina-e-a-

formacao-de-professor-competente.html. Acesso em 09 de 

maio de 2018.  

 

AQUINO, Julio Groppa.  Indisciplina na escola: 

alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Summus, 1996. 

 

_______________. A indisciplina e a escola atual. Rev. 

Fac. Educ., São Paulo, v. 24, n.2, 1998.  

 



 - 125 -   

AUXILIADORA Elias Maria, VIOLÊNCIA ESCOLAR: 

Caminhos para compreender e enfrentar o problema – 

2011. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

  

FRELLER, Cintia Copit. Orientação a Queixa Escolar. 

Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/pe/v6n2/v6n2a18.pdf  Acesso 

em:11/06/19  

  

GUILHERME, Paulo. G1 GLOBO, em São Paulo ,pesquisa 

sobre educação brasileira. Disponível em: 

http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/03/professor-

no-brasil-perde-20-daaula-com-bagunca-na-classe-diz-

estudo.html  Acesso em 12/04/19 

 

GONÇALVES, de Assis Simone, CONSTANTINO, 

Patrícia, QUINTES, Avanci Joviana. Impactos da 

Violência na Escola: Um diálogo com professores, Rio de 

Janeiro  - 2010. 

 

MELO, Aparecido. Indisciplina escolar - Um olhar crítico 

sobre o tema. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=i6HVzZ9YpmM   

Acesso em: 11/06/2019. 

 

 

 

 

 

 

 



 - 126 -   

CAPÍTULO 7 

 
AS INFLUÊNCIAS DAS TECNOLOGIAS NO 

COTIDIANO DAS CRIAÇAS NATALENSES DE 3 A 5 
ANOS  

 

Lindemberg Fabricio Caridade16 

Marina Gomes Silva Guedes17 

 

INTRODUÇÃO 
 

Este capítulo tem o objetivo de informar as 

consequências do uso da tecnologia durante o período 

infantil e enfatizar o uso excessivo desse, apontando os 

pontos positivos e negativos. Ao obter os prós e os contras 

dessa influência no cotidiano do público alvo a ser 

                                                 
16 Bacharel em Sistemas de Informação – 2005 pela Universidade 

Potiguar (UnP). Graduado em Pedagogia 2019 pela (ESTÁCIO). 

Licenciado em Formação Pedagógica para Docentes da Educação 

Profissional e Tecnológica 2017 pelo (IFRN). Especialista em 

Psicopedagogia pela Faculdade de Natal (FAL). Especialista em 

Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – PROEJA (IFRN). Professor do Eixo 

tecnológico da Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do 

Norte e da Secretaria Municipal de Educação de Natal. 
17 Possui graduação em Letras - língua portuguesa pela Universidade 

Potiguar (2007), graduação em pedagogia pela FAEL (2019), 

especialização em leitura e produção textual pela UFRN (2010), 

especialização em LIBRAS pela FACEL, especialização em 

Neuropsicopedagogia clínica pela FMB (andamento) e mestrado em 

ciências da educação - Absoulute Christian University. Atualmente é 

professora na Secretaria de Educação do Estado do RN e na Secretaria 

Municipal de Educação em Natal. Tem experiência na área de 

educação, com ênfase em letras. 
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pesquisado no caso das crianças natalenses, foi avaliado 

como esse ambiente tecnológico, inserido precocemente, 

interfere ou não na vida delas. 

As atividades recreativas tradicionais, como 

esconde-esconde, boneca e bola estão cada vez mais raras. 

Aliado a isso, brincar de pega-pega, amarelinha e dentre 

outros já não constituem as atividades lúdicas na infância 

moderna, sendo essas quase nulas, visto que a tecnologia 

tornou-se referência de lazer para os menores. Desta forma, 

os dispositivos eletrônicos, tais como tablets, 

computadores, celulares e jogos fazem participação ativa no 

desenvolvimento das crianças.  

Com base na pesquisa Digital Diares, realizada 

desde 2010, pelo AVG Technologies, destacam-se nos 

últimos resultados, divulgados no ano de 2014, na qual 

mostram que, na faixa etária entre 03 e 05 anos, 66% das 

crianças conseguem operar jogos de computador e 47% 

delas sabem usar smartphone. Em contrapartida, somente 

14% são capazes de amarrar os cadarços. Sendo assim, é 

notável que – antes mesmo de saber realizar simples ações, 

as quais normalmente são aprendidas quando crianças – 

estão sendo impostos a elas os aparelhos eletrônicos, 

provavelmente pelos pais, e esse mau uso pode gerar no 

futuro um atraso no desenvolvimento mental, aumentando 

as taxas de obesidade, problemas relacionados ao sono e 

emocionais, entre outros que podem ser comuns na geração 

digital. 

 A terapeuta ocupacional pediátrica Rown fala dos 

motivos que podem ocasionar a doença mental. Ela explica 

que a tecnologia tem causado mudanças significativas na 
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capacidade das crianças em prestar atenção. Visto que, cada 

dia, está se privando do movimento, toque, conexão e 

natureza. Além disso, os diversos conteúdos inadequados a 

esse público estão disponíveis para fácil visualização, por 

essa razão é importante estar sempre atento aos links 

acessados. 

Outrossim, a geração alfa – que compreende os 

nascidos a partir do ano de 2010 - surgiram em uma 

sociedade onde a internet é a base da comunicação, de tal 

forma que é difícil viver sem ela, pois antes mesmo de 

serem alfabetizados aprendem a mexer em diversos 

recursos disponíveis nas ferramentas digitais. Essa situação 

dificulta o processo de aprendizagem na vida acadêmica, 

pois o aceso prático ás informações na internet traz o 

desinteresse e o esquecimento de outros meios para adquirir 

conhecimento, como os livros tradicionais, didáticos entre 

outros métodos. 

Em contrapartida, pode ser usada para “sair da 

rotina”, transformar aulas monótonas em mais didáticas e 

fornecer diferentes experiências, possivelmente, trazer mais 

interesse ao aprendizado por parte dos alunos da geração 

digital de 3 a 5 anos. 

Diante, as influências encontradas por meio da 

tecnologia possuem seus pontos supracitados que irão ser 

mais detalhados nos próximos elementos textuais desse 

artigo. 

 

 

 

 



 - 129 -   

1. PROBLEMÁTICAS DA PESQUISA 
 

Não é raro encontrar uma criança em frente de uma 

televisão ou com um aparelho eletrônico na mão. Podemos 

dizer que é difícil evitar esse ato, pois estamos imersos na 

tecnologia. De acordo com esse pensamento, chegamos aos 

seguintes questionamentos sobre a Tecnologia na Infância: 

Qual o limite? Até quando ela é nossa aliada? Então, qual é 

o tempo ideal? 

Isso depende bastante das circunstâncias, tais qual o 

uso do smartphone ou televisão de uma forma inadequada, 

sendo utilizados na hora da refeição ou na hora de dormir. 

Conforme o dado da nossa pesquisa, 26% das crianças 

utilizam os equipamentos em média quatro horas ou mais 

por dia. Logo, é necessário saber o que a criança faz ao 

utilizar os dispositivos eletrônicos. 

Se ela consegue administrar bem suas tarefas, a 

tecnologia não atrapalhará. Porém, se o indivíduo é 

disperso, é preciso uma atenção redobrada dos pais para 

definir um tempo ideal de acordo com suas necessidades. 

É crucial ressaltar que o responsável deve fiscalizar 

o uso para sempre saber o conteúdo da exposição midiática, 

ademais verificar o histórico do computador ou smartphone 

para saber o que foi acessado. Dessa forma, o indivíduo não 

será induzido de forma errada pelos conteúdos duvidosos 

contidos na internet.  
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2. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TEMA 
 

A reflexão sobre o tema abordado é de papel 

fundamental na atualidade, visto que a tecnologia avança a 

cada instante e as crianças são expostas a ela sem o mínimo 

de cuidado necessário. Vale acentuar, sob essa perspectiva, 

que os pais deixam as crianças livres para usar a tecnologia, 

em razão de não disponibilizarem tempo para estar com os 

filhos e supervisionar esse uso dos dispositivos eletrônicos. 

Por isso, aumentamos atenção neste assunto, podendo 

melhorar os comportamentos da sociedade do século XXI. 

Com o objetivo de destacar o tema, o trabalho vai 

apontar estudos que atingem o público infantil de 03 a 05 

anos. De acordo com o resultado da nossa pesquisa, 87% 

das crianças já usam smartphone e assim sendo, buscamos 

interpretar os dados estatísticos e mostrar informações para 

a população do município de Natal, visto que estamos na 

era digital e essa nova denominação vem provocando 

consequências a depender da forma de uso.  

Sobre outro viés, as crianças que possuem o acesso 

a esses equipamentos eletrônicos podem estimular seu 

interesse no aprendizado, obtendo os conteúdos educativos 

por meio da internet, tais quais os desenhos animados, que 

trazem ludismo e diversão na hora de ensinar, além de 

serem disponibilizados com facilidade e rapidez. Ainda 

nesse prisma, os videogames mais atuais utilizam sensores 

de movimento, fazendo assim com que o usuário se 

movimente para jogar e proporcionado a quebra do 

sedentarismo, um mal do século vigente. Desde que esse 
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uso seja monitorado, o pequeno só tem a ganhar com essa 

exposição midiática.  

 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. Geral 
 

Discorrer sobre o tema com o intuito de explorar a 

relevância da influência que a tecnologia pode exercer no 

público natalense de 03 a 05 anos. 

 

3.2 Específicos 

 

 Mostrar os pontos positivos e negativos do uso da 

tecnologia nas crianças 3 a 5 anos; 

 Ensinar uma maneira consciente de utilizar essa ciência; 

 Melhorar a educação com o uso de aparelhos 

tecnológicos; 

 Realizar pesquisas a fim de gerar estatísticas reais sobre 

o tema; 

 Conscientizar também os pais ou responsáveis de como 

utilizar essa tecnologia ao seu favor. 

 

4. TECNOLOGIA 
 

De acordo com o site significados, Tecnologia é um 

produto da ciência e da engenharia que envolve um 

conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a 

resolução de problemas. É uma aplicação prática do 

conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. 
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A palavra tecnologia tem origem no grego "tekhne" 

que signfica "técnica, arte, ofício" juntamente com o sufixo 

"logia" que significa "estudo". 

As tecnologias primitivas ou clássicas envolvem a 

descoberta do fogo, a invenção da roda, a escrita, dentre 

outras. As tecnologias medievais englobam invenções como 

a prensa móvel, tecnologias militares com a criação de 

armas ou as tecnologias das grandes navegações que 

permitiram a expansão marítima. As invenções tecnológicas 

da Revolução Industrial (século XVIII) provocaram 

profundas transformações no processo produtivo. 

A partir do século XX, destacam-se as tecnologias 

de informação e comunicação através da evolução das 

telecomunicações, utilização dos computadores, 

desenvolvimento da internet e ainda, as tecnologias 

avançadas, que englobam a utilização de Energia Nuclear, 

Nanotecnologia, Biotecnologia, etc. Atualmente, a alta 

tecnologia, ou seja, a tecnologia mais avançada é conhecida 

como tecnologia de ponta. 

As novas tecnologias são fruto do desenvolvimento 

tecnológico alcançado pelo ser humano e têm um papel 

fundamental no âmbito da inovação. 

Os avanços da tecnologia provocam grande impacto 

na sociedade. Pelo lado positivo, a tecnologia resulta em 

inovações que proporcionam melhor nível de vida ao 

Homem. Como fatores negativos, surgem questões sociais 

preocupantes como o desemprego, devido a substituição do 

Homem pela máquina ou a poluição ambiental que exige 

um contínuo e rigoroso controle. 
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E com essas informações e ciência de casos visíveis 

nos dias de hoje do século XXI que conseguimos perceber e 

obter resultados concretos do uso da tecnologia no 

cotidiano das crianças em específico ao público alvo 

mencionado nesse artigo. 

 

5. METODOLOGIA 

 

A pesquisa abordada é de caráter qualitativo, 

quantitativo e descritivo ao apreender os estudos 

direcionados à temática do presente artigo, tomando como 

base as relações diárias vivenciadas por esse público-alvo. 

O trabalho de conclusão de curso estabelece um ponto de 

vista obtido pelo grupo de forma subjetiva, para melhor 

compreender a problemática. 

Em consenso com a abordagem discorrida, tal 

estudo observa o comportamento das crianças sob o uso das 

mídias tecnológicas, verifica e ordena dados, como sugere 

Prodanov e Freitas (2013), procurando evidenciar a 

frequência com que esse fato ocorre na sociedade com suas 

causas e características. Nesse segmento, o principal 

método de análise foi a recolha de dados e referências 

bibliográficas, tomando como parâmetros a averiguação de 

livros, revistas, sites, artigos de pesquisadores e trabalhos 

acadêmicos que abordam sobre o tema, utilizando-se do 

critério de busca em relação ao título do artigo e suas 

palavras-chaves. 

As referências bibliográficas contidas neste trabalho 

foram obtidas por meio de consultas na internet, 

observando autores que expunham sobre as influências e 
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comportamentos absorvidos na infância, com o uso 

excessivo dos aparelhos eletrônicos e tendo, como 

propósito, identificar até que ponto o uso dos dispositivos 

digitais podem influenciar a vida das crianças de 3 a 5 anos.  

 

6. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Atualmente, o tempo que as crianças gastam 

assistindo televisão é, pelo menos, 50% maior que o tempo 

dedicado a qualquer outra atividade do cotidiano, indica o 

estudo feito pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO). Com base 

nessa afirmação, a facilidade do meio tecnológico presente 

no nosso dia a dia, faz com que as crianças acabem 

tornando-se vítimas desse costume. 

Segundo Heller (2004), 

 

A vida cotidiana é a vida de todo homem e 

todo o homem já nasce inserido na vida 

cotidiana. Assim, desde a infância, por 

meio da rotina e da convivência com 

outros, o indivíduo experimenta e aprende 

os costumes e os valores impostos pela 

sociedade. 

 
Nota-se que esse hábito imposto começa dentro de 

casa, por influência do responsável, fará parte da cultura 

infantil. Porém, o uso abusivo de tecnologia afeta 

diretamente a criança, por exemplo, a saúde mental e física, 

em casos mais graves, além de proporcionar alienação, 

levando em consideração a sociedade capitalista que 

vivemos. 
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Como diz Gonçalves (2010), 

 

O objetivo da publicidade é divulgar 

produtos com fins comerciais. No passado, 

a publicidade era um recurso de 

comunicação usado apenas para tornar 

público o conhecimento de um produto. 

Hoje, a publicidade, por meio de técnicas 

de persuasão, chega a estabelecer modelos 

e padrões estéticos a ser seguida, alavanca 

valores ideológicos, reforça fetiches e 

ideias de felicidade que podem ser 

adquiridos no mercado. Dotada de 

emblemas simbólicos, a publicidade passou 

a fazer parte da cultura, do mundo dos 

sonhos e da manipulação do consumo. 

 

Isto posto, basta 30 segundos para uma marca 

influenciar uma criança, assim tornado o principal 

consumidor familiar. De acordo com o Instituto de Pesquisa 

TNS Intercience, a publicidade é a principal ferramenta para 

atingir o público infantil, que influencia 70% das decisões 

de compra de uma família. Tal consequência vem de horas 

e horas em frente a um aparelho tecnológico. 

Por consequência, gera a desconstrução de vínculos 

sociais motivando insegurança ao contato direto com a 

sociedade, como falar em público e, por conseguinte ─ 

produzindo às vezes ─ depressão e ansiedade. De acordo 

com Restano (2014), para diagnosticar, não basta saber 

quanto usa, mas como usa, pois o vício em equipamentos 

eletrônicos e internet podem ser tão fortes quanto à 

dependência química. As características que diferenciam o 

uso normal do prejudicial são a modificação de humor, 

tempo que se passa pensando ou se dedicando ao vício, 
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tolerância cada vez maior, ou seja, colocar em primeiro 

lugar o uso do eletrônico e, mais à frente, presenciando 

conflitos pessoais e sociais.      

Segundo Bronstein (2014), o ambiente do século 21 

não tem precedente. A gente não pode demonizar a 

tecnologia, a gente vai ter que aprender a lidar com ela. 

Visto disso, a era digital, assim chamada, não proporciona 

somente desvantagens, mas se for usada de maneira 

coerente, exerce um papel fundamental para o crescimento 

e desenvolvimento acadêmico infantil. 

Para Tajra (1998, p. 13), 

 

Melhorar a qualidade do processo de 

ensino aprendizagem, incorporar novas 

tecnologias de informação nas escolas por 

meio de criação de nova ecologia cognitiva, 

propiciar uma educação que busque o 

desenvolvimento cientifico e tecnológico e 

educar para a cidadania global numa 

sociedade mais desenvolvida 

tecnologicamente. 

 

Dessa forma, as ferramentas eletrônicas facilitam a 

construção do conhecimento infantil, tanto dentro quanto 

fora da escola. A grande vantagem é o fato de a tecnologia 

permitir que as crianças conheçam lugares, animais, objetos 

por meio da internet, deixando o aprendizado mais 

interessante. De acordo com Barros (2013), 51% dos alunos 

com dificuldades de aprendizado melhoraram o rendimento 

com auxílio digital. 

No início dos anos 80, a infância era totalmente 

diferente das atuais, antes as crianças brincavam mais em 

quintais usando a terra como espaço favorável ao seu laser, 
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momentos diversos de atração eram com bolas, bonecas, 

carrinhos feitos de materiais reaproveitáveis como lata de 

leite, entre outros, bolas. As brincadeiras eram totalmente 

diferentes comparáveis as de hoje que usam muitas 

tecnologias, onde não proporcionam muito contato físico à 

aproximação entre as crianças diminuiu consideravelmente 

e isso fez com que mudasse o comportamento a forma de 

vida das mesmas. A frase seguinte de um autor deixa clara 

a disparidade a que foram acometidos os pequenos. A 

criança conseguia ficar por mais tempo brincando na rua, se 

divertindo e sendo criança (PREVITALE, 2006). 

Para complementar, ainda mais o que houve de 

mudanças é perceptível que os jovens atualmente não têm 

mais a ingenuidade de antes. Agora, os adolescentes saem 

para festas atrás de curtições, paqueras, namorados, e 

acabam iniciando a vida sexual bem mais cedo do que 

deveriam. 

"As crianças começaram a perder a ingenuidade, as 

meninas estão sendo mães com 9, 10, 11 ou 12 anos, tendo 

que cuidar de outra criança, começa a ter responsabilidade 

mais cedo" (PREVITALE, 2006). 

Portanto, a influência na faixa etária de 03 a 05 anos 

pode ser de forma saudável ou maléfica, dependendo do 

jeito do uso do equipamento eletrônico e da supervisão de 

um responsável.   
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7. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Analisadas as mais de cem respostas apuradas na 

pesquisa realizada no aplicativo Google Forms, os 

resultados podem ser provenientes de dois tipos de pesquisa 

– a quantitativa e a qualitativa. Vamos mostrar um exemplo 

de cada uma delas: Na pesquisa quantitativa, podemos 

visualizar os resultados por meio dos gráficos os quais 

apresentam dados de estatística descritiva. A priori, para 

conseguir visualizar o nosso público alvo, obtemos 

resultados por meio dos seguintes: mãe, pai, responsáveis e 

outros, tais como, tios (as), vizinhos(as), irmãos(ãs) e etc, 

definido o grupo com mais resultados o último citado com 

60% e as mães; o segundo maior, com 27%, como podemos 

observar no gráfico seguinte: 
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Foi notório, durante a pesquisa, constatar que a faixa 

etária predominante de nosso público-alvo foi de crianças 

de 3 a 5 anos, como pode observar no próximo gráfico 

abaixo:  

 

 

Em seguida, de acordo com os dados recebidos, foi 

possível visualizar os equipamentos mais usados. Em 

primeiro lugar, talvez em decorrência da fácil mobilidade e 

uso, temos o smartphone com 87,7%. Em segundo lugar, 

por um fácil acesso pela maioria da população, está a 

televisão com 78,3%. Ademais, outros aparelhos foram 

citados como podemos analisar no gráfico de barras a 

seguir: 
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Outrossim, a penúltima dizia respeito a duração de 

uso dos equipamentos acima citados com as seguintes 

opções: 30 minutos a 1 hora, 1 hora a 2, 2 horas a 3, 3 horas 

a 4 e 4 horas ou mais e a partir dessa, o tempo que mais foi 

assinalado corresponde às 4 horas ou mais com 26,1%. 

Podemos analisar as outras opções observando o gráfico 

abaixo: 

 

 
 

Também foi apurada a opinião das pessoas que 

responderam a pesquisa, em relação ao uso desses 

equipamentos e se isso, de alguma forma, prejudicava a 

criança, abaixo segue alguma das respostas dadas: 

Se usados com o foco certo e com supervisão (o que 

é necessário para todas as ações de uma criança) não vejo 

como uma coisa a prejudicar, mas sim como algo a 

fortalecer as habilidades da criança. 

O uso das tecnologias quando bem aplicados podem 

desenvolver a criança em vários aspectos, porém o uso sem 

acompanhamento e orientação torna a criança dependente e 
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com desenvolvimento físico ou cognitivo em algumas áreas 

da sociedade limitado. 

Dependendo do tempo que a criança passa usando 

esses dispositivos, creio que sim, pois passando muito 

tempo usando, pode afetar a visão, pode interferir no 

desenvolvimento social também. 

As crianças acabam virando dependente de um 

celular, por exemplo, influenciadas pelos pais ou 

responsáveis, assim perdendo toda liberdade de brincar ao 

ar livre. Podendo também pela tecnologia ter contato com 

pessoas de má índole. 

Atualmente as crianças e adolescentes, na maioria 

dos casos, optam por jogos eletrônicos digitais ao invés do 

brincar nos quintais, nas ruas, nas praças, enfim em locais 

onde nossos pais da década de 1980 nos disponibilizavam 

para o lazer infantil. Uma das diversões mais procuradas 

entre os jovens nos dias de hoje são os videogames que 

demonstram agressividade virtual, onde contem armas, 

imagens de sangue, lutas violentas, furtos, roubos entre 

outros casos de baixo valor social no tocante ensino e 

aprendizagem no desenvolvimento cognitivo e intelectual 

de uma criança. 

Contudo, os pais devem buscar encontrar uma 

maneira para obter o melhor da tecnologia com relação ao 

uso pelas crianças, isso sem sofrer muitas consequências 

para com os filhos. Em compensação devem estimular as 

crianças a praticar esportes e atividades físicas. Sempre 

buscando criar alternativas de favorecer um 

desenvolvimento de uma criança com costumes saudáveis, 
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e já ir conscientizando as mesmas de possíveis efeitos que 

uma vida sedentária pode ocasionar. 

Desta forma, podemos concluir que as crianças de 3 

a 5 anos já têm acesso a smartphones por um longo período 

de tempo, que pode variar de 2 horas a 4 horas. Essa 

exposição prolongada já pode ser suficiente para causar 

uma dependência, sendo necessária uma atenção dobrada 

dos responsáveis para tomar as medidas necessárias, com o 

objetivo de manter a saúde da criança e suas relações com 

outras pessoas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este artigo científico buscou discutir o uso das 

influências digitais nas crianças natalenses de 03 a 05 anos. 

Realizou-se uma investigação de natureza bibliográfica, 

com isso, houve a necessidade de efetuar análise de dados 

por meio do tipo de pesquisa qualitativa, quantitativa e 

descritiva para compreender os dados teóricos e práticos. 

A principal contribuição desta pesquisa foi de 

refletir o hábito dos pequenos diante ao aparelho eletrônico. 

Ademais, proporcionou informações aos responsáveis do 

risco que esse ato pode ocasionar se for utilizada de forma 

erronia, com desígnio de evitar danos a saúde física e 

mental, além da dificuldade no aprendizado e no 

desenvolvimento social da criança. 

Não obstante, é fato que, nos tempos hodiernos, a 

tecnologia na infância é de difícil distanciamento em razão 

dela está presente na sociedade potiguar. Com isso, nosso 

Trabalho de Conclusão de Curso aponta a modernização 
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não como um vilão, mas um aliado de maneira que ela pode 

ser usada como auxilio escolar, levando em consideração a 

melhoria do desempenho dos alunos por meio da educação 

personalizada e despertando o interesse deles para o estudo, 

segundo a Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC) 

2013, UNESCO, Instituto de Tecnologia de Massachusetts 

(MIT). 

Diante desse cenário, faz-se necessário que não só a 

família compreenda a função educativa e recreativa dos 

aparelhos, como também ensine as crianças a assumirem 

responsabilidades no manuseio do equipamento. Além do 

mais, se for necessário, o responsável pode contar com 

ferramentas de software já existentes para filtrar o conteúdo 

fornecido pela internet e estabelecer um tempo de acesso 

para o filho, por exemplo, o “Controle dos Pais”, também 

conhecido como Controle de Conteúdo ou Configuração de 

Proteção para a Família, o qual é um serviço fornecido 

tanto pelo Windows e pelo Hotmail para ajudar os pais a 

monitorar o uso do computador pelas crianças. Tal controle 

é semelhante ao Firewall, porém de forma mais 

simplificada. Sendo assim, foi gratificante realizar este 

estudo, pois trouxe conhecimentos que antes não eram 

evidentes para o grupo. 
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CAPÍTULO 8 
 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS NO ENSINO RELIGIOSO 
 

Antonio Isildo da Silva18 

Manoel Felix da Silva19 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo tem como objetivo discutir algumas 

políticas educacionais aplicadas ao ensino religioso, 

considerando as leis que institui esse ensino nas escolas. 

Em primeira instancia torna-se necessário conhecer os 

conceitos de políticas públicas, educacionais e como se 

estabelece no amparo ao ensino religioso.  

Quando nos remetemos a políticas publicas, talvez 

imediatamente pensemos em eleições, partidos políticos ou 

coisas do gênero. Pois bem, o que vem a significar política? 

Qual é a sua etimologia? A palavra política quanto a sua 

definição clássica é derivada do adjetivo politikós que tem 

origem no termo polis, esse por sua vez é um termo grego 

que se refere a cidade, entendendo a como uma sociedade 

organizada e compostas pelos cidadãos.  Ao longo do 

tempo, o termo política passou a significar o estudo das 
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atividades, das organizações humanas e as questões que se 

referem ao Estado.  

Na compreensão de políticas educacionais pode-se 

conceituar como uma série de medidas planejadas, 

colocadas em prática por um governante, seja na esfera 

estadual, municipal ou federal. As políticas educacionais 

suplementam importantes ações abrangendo a educação no 

meio da sociedade local, proporcionando às escolas as 

melhorias no ensino. 

Nesse sentido, Marinho (2011) destaca que as 

políticas educacionais pertencem aos conjuntos de ações 

Públicas sociais de um pais, nessa concepção as politicas 

educacionais são instrumentos que existem em detrimento 

da Legislação Educacional.  

Assim na argumentação da autora, para que se possa 

entender melhor o conceito de política educacional, será 

preciso conhecer o que vem a ser política pública. Cabe ao 

Estado a responsabilidade acerca das politicas públicas, e 

educacionais levando em considerações as organizações 

políticas assim como as entidades da sociedade civil, dessa 

maneira se propaga na tomada de decisões que emanam nas 

normas do país, isto é, a Legislação. 

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 
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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. 

         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: 
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I- Confessional, de acordo com a opção religiosa do 

aluno ou de seu responsável ministrada 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 

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 
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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. 

A ciência das religiões estuda, 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 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 

politicas que regem o ensino religioso, acaba por perpetrar 



 - 152 -   

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 se deve 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 requeiram, o 

aluno não cursará a disciplina.  Será necessário também que 

pelo menos 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 
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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).  

A ciência das religiões ou mesmo o ensino religioso 

como é comumente conhecidos deve além de propiciar ao 

educando um conhecimento das religiões, considere-

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 
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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. 

Nesse contexto, pesquisamos o paralelo que 

entrelaça as políticas educacionais e o ensino religioso. 

Como ressaltado, as políticas educacionais para o 

ensino religioso caracterizam-se por apresentar dentre as 

suas temáticas as normas que regem o ensino, garantindo a 

existência da disciplina e que esta esteja inserida no 

currículo escolar. No entanto, observando os dados, 

percebeu-se que a própria LDB trata a disciplina de forma 

muito vaga e subjetiva.  

A pesquisa pode ser considerada bibliográfica. 

Acerca desse tipo de pesquisa podemos afirmar que: 

 

A pesquisa bibliográfica não deve ser 

confundida, como acontece 

frequentemente, com a pesquisa de 

documentos. A pesquisa bibliográfica tem 

por finalidade conhecer as diferentes 

formas de contribuição científica que 

realizaram sobre determinado assunto ou 

fenômeno (OLIVEIRA, 1997, p. 119). 
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Como método de pesquisa, foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica, na qual se empregou a análise do referencial 

bibliográfico. A respeito do ensino religioso faz inferência 

ao desenvolvimento humano, enfatizando a importância da 

religiosidade. Ainda na web site citado, encontramos Desse 

modo, entendemos que de acordo com as ideias que 

envolvem  a disciplina ensino religioso no tocante as 

politicas educacionais e também desta na escola publica é 

muito pertinente.  

 

1. O ENSINO RELIGIOSO NA ESCOLA  
 

No Brasil a disciplina de Ensino religioso faz parte 

do componente curricular e é lecionada na escola pública 

com matricula facultativa. Isso é possível em porque 

vivermos em um país laico. A essa laicidade, é 

compreendida como a capacidade dos estados de um país, 

em não interferir nas disputas do universo religioso, isto é, 

ser imparcial diante dos conflitos, tendo em vista o ato de 

permear princípios, como não apoiar correntes religiosas e a 

não profetização a uma ideologia irreligiosa.  

Para o ideário laico, o estado não pode interferir na 

liberdade de expressão; não pode usar a escola pública para 

difusão de uma crença; não é permitido a utilização de 

símbolos de cunho religiosos em repartições ou escolas 

públicas. Porém, Infelizmente a utilização de simbólico de 

crença e o ensino de forma doutrinária ainda são visíveis 

em nossas escolas públicas brasileiras. 
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 No Brasil essa liberdade de crença é garantida pela 

declaração universal dos direitos humanos de 1948 e 

também pela constituição brasileira de 1988, visto que pode 

ocorrer ao atendimento vigoroso dos grupos religiosos em 

incluir o ensino religioso dentro de um dispositivo 

constitucional como disciplina em seu artigo 210 §1°, única 

disciplinar escolar citada na constituição.  

No Brasil, o ensino religioso na escola pública tem 

como referencial legal a LDB (lei de diretrizes e bases 

9.394/96) da educação, que no seu artigo 33, coloca que, a 

matrícula é facultativa, que é parte integrante da formação 

básica do cidadão, e constitui disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental, 

assegurando o respeito à diversidade cultural religiosa do 

Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Ou seja, 

a LDB proíbe o ensino confessional.  

 O ensino religioso não confessional se apresenta 

sem vínculo a uma religião específica. Uma vez que a 

opção da matricula (dispensa) do ensino religioso nas 

escolas públicas para os estudantes, também é evidenciado 

nos países como Itália, Portugal e Espanha, de grande 

maioria católica. Sendo assim a legislação dispensa a 

matricula do aluno, logo não é obrigatório, ou seja, não é 

um dever que lhe assiste apenas uma opção. 

Nas escolas públicas brasileiras o ensino religioso 

tem uma das cargas horárias mais reduzidas se formos 

comparar com as demais disciplinas. É perceptível que 

quando se fala em aumentar a carga horária da disciplina X, 

logo também se pensa em diminuir a carga horária da 

disciplina ensino religioso. Essa é uma prática notável 
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quando se classifica disciplinas por ordem de valores, 

determinada pela gestão educacional. Infere-se de acordo 

com os dados o pouco cuidado que se tem para essa 

disciplina, que é de suma relevância para o 

desenvolvimento do educando no âmbito da ética e dos 

valores na formação para a cidadania, e que a disciplina 

ensino religioso quando trabalhada a partir de temas 

transversais visa à formação de um cidadão participativo, 

crítico e consciente.  

          A capacitação do docente, e construção do currículo 

são elementos fundamentais para esse tipo de ensino 

específico da disciplina de ensino religioso, lecionado na 

escola básica do ensino fundamental I e II (1° ao 9° ano). 

Esse conteúdo orienta-se a partir da legislação da LDB no 

seu artigo 33, parágrafo 2º, que diz: “Os sistemas de ensino 

ouvirão entidade civil, constituída pelas diferentes 

denominações religiosas para a definição dos conteúdos de 

ensino religioso”. 

 Portanto, a disciplina Ensino religioso que faz parte 

do currículo escolar brasileiro com matricula facultativo, se 

apresenta de forma opcional, mas evidenciando que a 

própria formação do professor, a organização do currículo e 

o trabalho de gestão escolar voltado a esse tema, precisa de 

melhores organizações, planejamento e envolvimento 

pedagógico entre a comunidade escolar e a sociedade. 

 
O ensino religioso nas escolas públicas nas 

décadas de 30 e 40 do século passado teve 

grande importância estratégica, servindo 

aos interesses do Estado e da Igreja (...) ao 

mesmo tempo em que servia de 

instrumento para a formação moral da 
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juventude, tornava-se também um 

mecanismo de cooptação da Igreja Católica 

e uma arma poderosa na luta contra o 

liberalismo e o comunismo e no processo 

de inculcação dos valores que constituíam a 

base de justificação ideológica do 

pensamento político autoritário (HORTA, 

1993, p. 77).  

 

Dessa forma, o Ensino Religioso, que no passado 

abordava sobre a prática de uma única religião, 

contemporaneamente é compreendido como a educação da 

cultura religiosa dos brasileiros e de outros povos, pois a 

ciência das religiões estuda todas as religiões sem 

discriminação, de um sagrado heterogêneo, mas que se 

inter-relaciona e que merece ser respeitado, que orienta e 

organiza aspectos da tradição deste povo.  

O ensino religioso na educação é de fundamental 

importância e deve-se considerar que o ensino Religioso 

deve ser visto ou pautado com área do conhecimento, assim 

uma das propostas do ensino religioso é uma pratica que 

abranja a pesquisa e a diversidade religiosa, 

conscientizando e refletindo a respeito dos vários tipos de 

religiões. 

Em decorrência desses aspectos, o Ensino Religioso 

passou por um lento processo de alterações, passando, entre 

outras ocasiões, pelas aulas de ética e de valores. Em 

consequência de um processo de desenvolvimento 

fomentado pelas exigências econômicas, o país e sua 

população tiveram de entrar num movimento de auto 

compreensão, do qual se sentiu a necessidade da 

valorização da diversidade cultural e nacional, inclusive do 
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elemento religioso, remetendo, neste momento, ao estudo 

do conhecimento religioso em toda a sua diversidade 

reconhecido pelo artigo quinto da Constituição de (1988): 

“É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 

garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e 

suas liturgias”. 

Nesta perspectiva, o Ensino Religioso necessita ser 

adotado como disciplina de oferta obrigatória para o 

estabelecimento de ensino público e de matrícula 

facultativa para o aluno, pois é parte integrante da formação 

básica do cidadão. Constitui-se, assim, disciplina dos 

horários normais das escolas públicas de Educação Básica, 

assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do 

Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo (LDB 

9475/97).  

Tendo como ponto de partida as novas impetras para 

o Ensino Religioso, foram definidos nas Diretrizes 

Curriculares dessa disciplina, os conteúdos para o processo 

de ensino e de aprendizagem, isso na medida em que forem 

incorporados pelos professores, não apenas no 

planejamento formalizado na instituição escolar, mas 

também no efetivo trabalho com os educandos. 

Contudo, conforme acentuado nas Diretrizes 

Curriculares, a abordagem dos conteúdos terá como objeto 

de estudos o sagrado, a base a partir da qual serão tratados 

todos os conteúdos para a disciplina de Ensino Religioso. 

Compete rememorar que o objeto do Ensino Religioso é o 

estudo das diferentes manifestações do sagrado através do 

meio coletivo. Seu objetivo é analisar e compreender o 
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sagrado enquanto o centro da experiência religiosa do 

universo cultural, que se contextualiza no cotidiano social 

de inter-relação dos diversos sujeitos na sociedade.  

Dessa maneira, o Ensino Religioso, ao abordar do 

sagrado, busca mencionar a experiência que transcorrem as 

diferentes culturas propagadas tanto nas religiões mais 

estruturadas, como em outras manifestações mais recentes e 

menos formais. O conteúdo abordado pelo Ensino 

Religioso terá, também, a preocupação com os processos 

históricos de constituição do sagrado, com os quais se 

fundamenta e se consolida. 

O fato religioso, como todos os fatos humanos, 

pertence ao universo da cultura e, portanto, tem uma 

relevância cultural, tem uma relevância em sede cognitiva 

(COSTELLA, 2004, p. 104). Nesta perspectiva é que, 

enfim, encontra-se o Ensino Religioso no espaço chamado 

escola. 

Esta pluralidade em nossas sociedades cobre uma 

interação harmoniosa quando estimulada pelo anseio do 

conviver das pessoas, abrigando a inter-relação com as 

diversas formas dinâmicas, formando uma consciência 

humana. Portanto, as políticas que favorecem a inclusão e a 

participação de todos são essenciais para a construção da 

paz entre as nações. O intercâmbio cultural, o “conhecer 

para compreender”, perfaz as várias formas de leitura do 

mundo, as quais permitem novos olhares sobre o espaço 

ocupado e a existência, de forma geral. 

Na declaração apreciada como Declaração Universal 

Dos Direitos Humanos, tais conceitos foram produzidos no 

decorrer dos séculos para ficarem habitados e obterem um 
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largo consenso internacional, superando, mesmo, as crises 

provenientes das diferenças entre as culturas. A partir da 

proclamação desta Declaração ficaram pressupostos certos 

direitos e garantias para as pessoas em todos os países.  

A seguir alguns artigos da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos: 

[...] Artigo VII - Todos são iguais perante a lei e têm 

direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei. 

Todos têm direito a igual proteção contra qualquer 

discriminação que viole a presente Declaração e contra 

qualquer incitamento a tal discriminação.  

Artigo XVIII - Toda pessoa tem direito à liberdade 

de pensamento, consciência e religião; este direito inclui a 

liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de 

manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, 

pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, em 

público ou em particular.  

Artigo XXVII - Toda pessoa tem o direito de 

participar da vida cultural da comunidade, de usufruir as 

artes e de participar do processo científico e de seus 

benefícios [...] 

No intuito de se desenvolver a disciplina de Ensino 

Religioso como uma disciplina de conhecimento (não de 

prática catequética), que tem como indicativo escolar 

dimensionar o desígnio das inter-relações sociais de 

respeito às várias maneiras de existir, é que se propõe 

refletir com os educandos princípios significativos da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos: PESSOA – 

DIGNIDADE – PESSOA com DIGNIDADE (o que infere 

a IGUALDADE) – SOLIDARIEDADE. 
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A lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional 

traz em suas concepções a formação cidadã, de forma 

consciente e que consiga proferires os conhecimentos 

adquiridos na formação escolar e acadêmica e também a 

vida profissional. Visa, pois um trabalho coletivo e 

multidisciplinar.  

A educação em ensino religioso no Brasil vem 

passando por várias modificações e/mudanças e é 

perceptível que apesar das dificuldades no que diz respeito 

ao ensino religioso e a entendê-lo como disciplina que faz 

parte do currículo escolar ainda que de forma facultativa, 

existe formação para profissionais atuarem nessa área de 

maneira condizente com o currículo de ensino na 

contemporaneidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao longo desta pesquisa buscou-se realizar uma, 

destacando um viés que envolve e a religiosidade. Durante 

todo o processo de pesquisa foram surgindo questões sobre 

como situar e discutir as questões que envolvem politicas 

educacionais no ensino religioso.  

 O estudo detalhado do referencial teórico no 

processo de pesquisa foram fundamentais pra entender 

como se dá a relação da politicas educacionais no ensino 

religioso.  Consideraremos não apenas os aspectos 

metodológicos, mas fatores culturais e sociais que implicam 

para outras relações possibilidades de outros 

entendimentos.  
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A análise e discussão da politica educacionais no 

ensino religioso, contribuiu para ampliar um olhar acerca 

no universo da docência no ensino religioso e como fonte 

de informação. Ainda há muito que ser pesquisado na área 

de politicas educacionais e religião. Nenhuma pesquisa é 

dada por finalizada, é passível de outras visões e 

investigações, suscitando várias experiências.  

Das fontes bibliográficas pesquisadas percebeu-se 

que dentre os artigos que apresentam as a visões acerca das 

politicas educacionais para o ensino religioso, trouxeram 

bastante contribuição no sentido de discutir dados e 

informações que darão subsídios acerca da área ciência das 

religiões e como essa deve efetivamente ser ensinada nas 

instituições. 
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CAPÍTULO 9 
 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS NA FORMAÇÃO 
DOCENTE E NO ENSINO DE ARTES 

 

Davi Querino da Silva20 

 

INTRODUÇÃO 
 

Este artigo teve como objetivo discutir algumas 

políticas educacionais aplicadas na formação docente e no 

ensino de artes, considerando as leis que instituem esse 

ensino na escola. Dessa forma, a pesquisa procura 

responder aos seguintes questionamentos: qual é a 

relevância das politicas publicas educacionais na formação 

docente e no ensino de artes? É preciso ter formação em 

artes para lecionar a disciplina?  

Para melhor entendimento da temática abordada, 

usou-se da metodologia bibliográfica, na qual se tornou 

uma facilitadora do processo da pesquisa, fundamentada no 

seguinte conceito: Não se deve confundir pesquisa 

bibliográfica com a pesquisa de documentos. A finalidade 

da pesquisa bibliográfica é de conhecer as diferentes formas 

de contribuição científica que realizaram sobre determinado 
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objeto de pesquisa (OLIVEIRA 1997). A pesquisa 

bibliográfica feita de forma consistente depende de uma 

metodologia que saiba aplicar a leitura do objeto de estudo 

ao trabalho explorado. 

Quantos aos objetivos, essa pesquisa poderá ser 

classificada como descritiva, pois visa proporcionar 

conhecimento do problema e descrever as características do 

objeto em estudo, e empregou coleta de dados padronizada. 

O local da pesquisa: A coleta de dados se deu através de 

artigos online, livros e periódicos científicos sobre a 

temática. 

 Quanto ao universo do estudo, este foi construído 

por artigos e periódicos disponibilizados na biblioteca 

virtual relevante a pesquisa, produção cientifica sobre 

politicas educacionais, formação docente, e ensino de arte.  

Foram considerados na pesquisa os materiais que tratam do 

tema, e consequentemente foram excluídos do universo do 

estudo os dados que não tiveram uma conexão com as 

politicas educacionais, formação docente e ensino de arte.  

Os instrumentos de coleta de dados foram através da 

pesquisa bibliográfica.  

Neste sentido, torna-se necessário conhecer os 

conceitos de artes, políticas públicas, educacionais e como 

se estabelece na formação docente e no ensino de arte.  

Em um primeiro momento, torna-se pertinente uma 

conceituação do objeto de pesquisa, discorrendo primeiro 

sobre o significado de artes: A palavra Arte vem do latim 

Ars que significa técnica, habilidade e conceito. A arte 

nesse âmbito é entendida como uma atividade que se usa de 

técnicas e habilidades, mas principalmente a arte é 
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conhecimento. A arte é uma invenção humana com 

atributos estéticos (beleza, equilíbrio, harmonia, revolta) 

que representa as emoções, a história, sentimentos e a 

cultura. 

No que se refere a políticas publicas, quando nos 

remetemos a esse termo, talvez imediatamente pensemos 

em eleições, partidos políticos ou coisas do gênero. Mas, o 

que vem a significar o termo política? Qual é a sua 

etimologia? De acordo com Araújo (2010), a palavra 

política quanto a sua definição clássica é derivada do 

adjetivo politikós que tem origem no termo polis, esse por 

sua vez é um adjacência grega que se refere a cidade, 

entendendo como uma sociedade organizada e compostas 

pelos cidadãos. Ao longo do tempo, o termo política passou 

a significar o estudo das atividades, das organizações 

humanas e as questões que se referem ao Estado.  

Já Políticas educacionais é o nome conferido as 

várias medidas antes planejadas postas em prática por uma 

liderança. As politicas educacionais criam meios 

importantes para erguer a educação no meio da sociedade 

local, como a criação de escolas e melhorias nos ensinos. 

Assim podemos perceber que as politicas 

educacionais são todas aquelas ações que permeiam o 

universo da educação, desde a formação do docente, as leis 

que regem o ensino e a concepção de currículo de cada 

época. 

Nesse sentido, Marinho (2011) destacam que as 

políticas educacionais pertencem aos conjuntos de ações 

Públicas sociais de um país, nessa concepção as politicas 
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educacionais são instrumentos que existem em detrimento 

da Legislação Educacional. 

 Na argumentação da autora, para que se possa 

entender melhor o conceito de política educacional, será 

preciso conhecer o que vem a ser política pública. Cabe ao 

Estado a responsabilidade acerca das politicas públicas, e 

educacionais levando em considerações as organizações 

políticas assim como as entidades da sociedade civil, dessa 

maneira se propaga na tomada de decisões que emanam nas 

normas do país, isto é, a Legislação. 

 As politicas educacionais na formação docente e no 

ensino de arte no Brasil desde seus primórdios a 

contemporaneidade, são primordiais para entender a relação 

com os indivíduos e com o meio social.     

Ao pesquisarmos o paralelo que entrelaça as 

políticas educacionais na formação do professor de artes e 

no ensino desta disciplina, percebe-se que as políticas 

públicas educacionais para formação do docente em artes 

são todas aquelas ações voltadas para a formação do 

professor desta disciplina no âmbito de sua formação em 

curso de nível superior graduações e pós-graduações e a 

formação continua.  

  Denota-se que formação docente não é algo dado 

de uma vez por toda. O profissional da educação está em 

constante pesquisa e aprendizado. O docente que visa esse 

tipo de compromisso com sua vida profissional tem maior 

possibilidade de realizar uma prática de ensino condizente 

com as exigências de acordo com os paramentos da 

educação municipal, estadual e nacional.  
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Não há como discutir politicas educacionais na 

formação docente e no ensino de artes se não abranger a 

significância do conceito arte e arte/educação e qual a 

função da arte e do ensino de arte na atualidade. A noção de 

ensino e de ensino de arte caracteriza-se pela concepção de 

uma visão tradicional da arte. Geralmente, quando se 

perguntam ao profissional qual o disciplina que leciona, se 

disser Arte, as pessoas retomam a perguntar: arte é 

desenhar, pintar? É. A arte é também isso. 

Ao longo do histórico do ensino de arte no Brasil, 

passou-se por profundas transformações é claro que essa 

mudança se deve mais teoricamente do que na pratica.   A 

relação de ensino aprendizagem acerca da arte é algo que 

vem desde nossos antepassados, antes de qualquer outro 

meio de comunicação a arte foi a primeira forma do homem 

se expressar e deixar para as futuras gerações os registros 

de seu modo de vida. O ensino de arte passou por profundas 

transformações, desde os jesuítas até a contemporaneidade. 

Os fundamentos teóricos sobre a prática artística se 

pauta em linhas gerais em recortes da história da artes no 

Brasil desde a origem, pelo ensino de artes jesuitismo, 

abarcando as ideias das artes do século XX e as 

formulações contidas nos PCNs que surge da LDB.  

 Há tempo as politicas educacionais brasileiras e 

suas legislações vêm apontando algumas mudanças nas 

práticas pedagógicas da educação básica á educação 

superior.  No que se refere a educação básica ALDBEN ( 

lei de Diretrizes de bases da Educação Nacional ) lei no 9 

.394/96- substituiu o termo da disciplina Educação Artística 
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pela terminologia Ensino de Artes. Deste modo, tornou-se 

componente curricular obrigatório na educação básica.  

Com o fim de apreendermos essas transformações 

faz-se uma breve descrição sobre as principais tendências 

ou proposta de ensino de arte e a concepção do “bom 

professor de artes”. 

 

1. HISTÓRICO DO ENSINO DE ARTES NO BRASIL 
 

A primeira noção de ensino nas artes que temos foi 

com os jesuítas que vieram para a nova terra para tentar 

catequizar os índios. Depois com a vinda da família real 

para o Brasil, era preciso trazer a cultura europeia para a 

terra descoberta, uma vez que a família real estava 

habituada a outra cultura. 

A partir da vinda de D. João VI criou-se a Academia 

Imperial de Belas Artes, na qual o ensino era tradicional e 

tecnicista.  Deste modo, evidencia-se que o “bom” 

profissional de artes era aqueles com atributos de ensinar 

uma arte baseada nos princípios da observação dos modelos 

clássicos e tecnicista.  

Sobre o ensino de arte em outros momentos da 

história, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) nos 

informa acerca do histórico do ensino de arte no Brasil.   

De acordo com os PCNs (2001, p. 25): 

 

Na primeira metade do século XX, as 

disciplinas Desenho, Trabalhos Manuais, 

Música e Canto Orfeônico faziam parte dos 

programas das escolas primarias e 

secundárias, concentrando o conhecimento 

na transmissão de padrões e modelos da 
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cultura predominantes. Na escola 

tradicional valorizavam-se principalmente 

as habilidades manuais, os “dons 

artísticos”, os hábitos de organização e 

precisão, mostrando ao mesmo tempo uma 

visão utilitária e imediatista da arte. Os 

professores trabalhavam com exercícios e 

modelos convencionais selecionados por 

eles em manuais e livros didáticos. O 

ensino de arte era voltado essencialmente 

para o domino técnico, mais centrado na 

figura do professor; competia a ele” 

transmitir” aos alunos os códigos, conceitos  

e categorias, ligados a padrões estéticos que 

variam de linguagem para linguagem mas 

que tinham em comum, sempre, a 

reprodução de modelos.  

 

As disciplinas Desenho, apresentada sob a forma de 

Desenho Geométrico, Desenho do Natural e Desenho 

Pedagógico, era tida principalmente atendo-se aos aspectos 

funcionais do experienciar arte, uma vez que essa disciplina 

quando não era baseada em uma reprodução de posses de 

modelos em moldes acadêmicos, norteava-se na aplicação 

imediata para qualificação para o trabalho, ou seja, o 

professor deveria passa a técnica de como desenhar moveis 

por exemplo.  

A tendência tradicional calcava-se em aulas onde 

predominavam a copia de modelos e na importância do 

desenho para o trabalho, enfatizava-se o fazer técnico como   

preparação para um produto. Na educação tradicional o 

professor tinha como único objetivo a transmissão de 

conhecimento ou do conteúdo. Já na tendência da livre 

expressão destinava-se ao professor um papel cada vez 

mais passivo. A ele não cabia ensinar nada e a arte adulta 
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deveria ser mantida fora dos muros da escola, pelo perigo 

da influência que poderia macular a “genuína e espontânea 

expressão infantil”. 

As disciplinas teatro/dança era para as festividades 

da escola, nas celebrações de datas comemorativas como 

festas juninas, independência, Natal dentre outras.  

Aliás, essa concepção da arte para festividade 

permeia o universo escolar até os dias atuais. Porém, os 

profissionais da área e estudiosos vêm discutindo e se tem 

melhorado. 

Após essas tendências tem-se no histórico do 

ensino: a tendência expressionista, esta influenciada pelo 

movimento artístico Expressionismo. É importante ressaltar 

que a tendência da livre expressão contrapõe a todos os 

moldes do ensino tradicional, essa tendência foi 

influenciada no movimento artístico alemão 

Expressionismo, esse estilo artístico propõe a deformação 

da figura para ressaltar os aspectos melancólicos e tristes do 

ser, a ideia era expressar os sentimentos. Anita Malfati em 

viagem a Europa tomou contato com esse movimento, e 

chegam ao Brasil propõe uma mostra que culminaria com a 

Semana de Arte moderna e influenciou a arte e o ensino de 

arte brasileiro. 

O problema não é a questão expressionista, sim a 

confusão da “liberdade” ou livre expressão, pautando-se no 

deixar fazer, sem orientar o educando sobre a noção dos 

princípios que norteia a arte, a exemplo, dos elementos da 

linguagem visual. Nesse período houve uma valorização da 

criança, o currículo foi centrado na criança. 
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Segundo os PCNs (2001, P.27): “Os professores da 

época estudam as novas teorias sobre ensino de Arte 

divulgado no Brasil e no exterior, as quais favoreceram o 

rompimento com a rigidez estética, marcadamente 

reprodutivista da escola tradicional.” 

A Escola Nova ou escolanovista, baseado nas ideias 

de John Dewey era uma educação centrada no próprio 

estudante, que iria estudar de forma independente apenas 

com a orientação do professor, na escola nova a educação 

leva em consideração a própria vida do estudante. 

Peregrino apud   Fusari e Ferraz:  

 

A escola nova, por sua vez , trouxe para o 

ensino de arte a ênfase na percepção, 

expressão, no estado  psicológico das 

pessoas e suas experiências individuais, na 

revelação de emoções , de insights, de 

desejos, de motivações experimentadas 

interiormente pelos indivíduos” , (1992; 

28). 

 

As propostas de ensino de artes contemporâneas 

são: a Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa, 

Multiculturalismo, Estética do Cotidiano e a Cultural 

Visual. Essa última proposta por Fernando Hernandez. 

Para Nascimento21:  
 

A cultura visual, como o termo sugere, 

entende que as interpretações visuais têm 

                                                 
21 Erinaldo Alves do Nascimento é Doutor em Artes (ECA- USP), 

mestre em Biblioteconomia ( UFPB),  graduado em Educação Artística 

(Artes Plásticas)- (UFRN) e professor do Departamento de Artes 

Visuais (UFPB) 
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uma cultura, as quais afetam tanto o 

processo de produção como o de recepção. 

As imagens são construídas a partir de um 

repertório cultural, forjado no passado, e 

que, no presente, fixam e disseminam 

modos de compreender historicamente 

construídos. (NASCIMENTO, 2005). 

 

A pesquisa nos leva a compreender que as 

abordagens no ensino de artes direcionadas, determinadas 

ao fazer, incide devido ao despreparo e a falta de 

conhecimento de supostos profissionais que ministram a 

disciplina. Assim, atuar no ensino de artes considerando-o 

como conhecimento cientifico e disciplina, faz-se 

necessário que o professor tenha uma formação em Artes, 

Licenciatura em Educação Artística com habilitações em 

Artes Plásticas, Música, Artes Cênicas ou Dança, ou 

Licenciatura em Artes Visuais. Porém, no caso dos 

profissionais com a formação em Artes em Educação 

Artística devera atuar conforme sua formação especifica em 

uma das áreas do conhecimento artístico.  

Nessa linha de pensamento, podemos afirmar que o 

ensino de artes está garantido por lei nas escolas públicas. 

Mas, para uma atuação condizente com o curriculum atual 

de ensino, o docente precisa está revendo e repensando suas 

práticas pedagógicas a respeito de como é ou deve pautar-se 

o ensino de arte.  

Ao discutir politicas educacionais nota-se que 

existem cursos de: Licenciatura em Artes em áreas 

especificas: Artes visuais, Teatro, Dança, Música, além de 

Especializações, mestrados e doutorados. Portanto é uma 

área de conhecimento, contudo, ainda existe deficiência e 
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falta de profissionais no ensino de artes no mercado de 

trabalho.  Principalmente quando nos referi às cidades dos 

interiores. 

A disciplina Artes não apresenta nenhum problema, 

a questão problemática está na falta de conhecimento de 

quem ministra a disciplina ou mesmo de quem tende 

distorce os objetivos do ensino de artes e ainda a falta de 

politicas publicas educacionais mais esclarecedoras de 

como se deve pautar o ensino de arte atual.  

 

2. A ARTE COMO DISCIPLINA OBRIGATÓRIA NO 
CURRÍCULO ESCOLAR 
 

O ensino de Arte como disciplina nas escolas de 

acordo com os PCNs (2001, P.28): Em 1971, pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a arte é incluída 

na escola com o titulo de Educação Artística, mas 

considerada uma “atividade educativa” e não uma 

disciplina.  Nos anos 80 os professores de Educação 

artística, quando eram capacitados tinham licenciatura 

curta, isso implica dizer que tinha uma formação de apenas 

dois anos e que deveria está apto a lecionar: artes plásticas, 

desenho, Música, Artes industriais, Artes cênicas. 

Assim os professores de artes nas escolas viam-se 

obrigados a lecionar todas as disciplinas configurando-se 

em professor polivalente. Concepção errônea que agravou 

ainda mais a situação do ensino de arte. Como pode um 

professor com licenciatura curta e habilitado em apenas 

uma das áreas do conhecimento artístico tem condição de 

ministrar aulas em outras? 
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O professor que é habilitado em Artes Plásticas 

estará apto de lecionar conteúdos pertinentes a sua área de 

formação, por mais que ele tenha conhecimentos de outras 

áreas, deve-se ser inter-relacionado com o conteúdo de sua 

formação.  

Os professores antes passariam a atuar em todas as 

áreas independente de sua área de formação, fato esse que 

contribuiu para defasagem do ensino de arte e a falta de 

reconhecimento do profissional nas escolas, uma vez que se 

tem a concepção de que artes qualquer um ensina.  

No entanto, a coisa é muito mais complexa, o ensino 

de arte é abrangente e complexo. O conhecimento em artes 

tem-se uma extensão e gama de possibilidades. A arte, pois 

possibilita também conexões com outras áreas do 

conhecimento.  A arte educadora necessita ter essa 

percepção da disciplina.  

Durante o histórico do ensino de artes no Brasil 

verifica-se que o profissional de Artes teve que se atualizar 

constantemente. Segundo Ana Mae Barbosa: 

 

No currículo estabelecido em 1971, as artes 

eram aparentemente a única matéria que 

poderia mostrar uma abertura em relação às 

humanidades e ao trabalho criativo, porque 

mesmo filosofia e história havia sido 

eliminadas do currículo. Naquele período 

não tínhamos cursos de arte-educação nas 

universidades, apenas cursos para preparar 

professores de desenho, principalmente 

Desenho geométrico. A lei Federal que 

tornou obrigatório artes nas escolas, 

entretanto não pode assimilar como 

professores de artes, os artistas que tinham 

sido preparados pelas Escolinhas, por que 
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para lecionar a partir da 5 serie exigia-se o 

grau universitário que a maioria deles não 

tinham 22.  

Entendemos que o ensino de artes nas escolas 

possibilitou uma aberturas para as questões da subjetividade 

humana, o pensamento, a expressão, o conhecimento de um 

repertorio cultural. A cultura é o que norteia as relações 

sociais, o individuo para entender a cultura do outro precisa 

conhecer as várias culturas sem necessidade de julgamento  

de valor.  

Assim, a valorização dos profissionais e do ensino 

de artes é de primordial importância, uma vez que vivemos 

em uma cultural das visualidades, vemos mais imagens em 

nossas vidas do qualquer outra coisa, em detrimento de tal 

argumento uma leitura de imagem e o conhecimento da 

historia da arte na influencia dessas imagens é algo que faz 

com que nos tornemos cidadãos mais conscientes.  

Ana Mae Barbosa depõe em seu livro A imagem no 

Ensino de Arte: 

Sempre me encomendam textos ou 

palestras com o titulo: “A Importância da 

Arte na Escola”. Para os que trabalham 

com arte é tão obvia a importância da arte 

na vida, e, portanto, em qualquer forma  de 

institucionalização da vida, como a escola, 

que fico tentada a dizer apenas: se a arte 

não fosse importante  não existiria desde o 

tempo das cavernas, resistindo a todas as 

tentativas de menosprezo. (BARBOSA, 

1996, p.27)  

                                                 
22 Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010340141989000300010&scrip

t=sci_arttext Acesso em 03 de Abril  de 2013. 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010340141989000300010&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010340141989000300010&script=sci_arttext


 - 179 -   

A proposta Triangular de Ana Mae Barbosa (1991) 

evidencia a relação produzir- apreciar- contextualizar, que 

são os três itens dos PCNs de Artes e do DBAE ( Discipline 

Based  Art Educacion). 

De acordo com Benelli (2011), o processo da 

Abordagem Triangular iniciou-se a partir de 1980, sendo 

sistematizada nos períodos de 1987/1993 no Museu de Arte 

Contemporânea (MAC) da USP. Essa proposta de ensino 

surge da penúria de uma prática de ensino na pós-

modernidade.  A Proposta Triangular de Ana Mae Barbosa 

atualmente é das principais referencias, pois englobar 

alguns pontos no processo de ensino/aprendizagem: leitura 

da imagem, objeto ou campo de sentido da arte (análise, 

interpretação e julgamento), contextualização e prática 

artística (o fazer).23 

O ensino de artes é embasado em várias leis: os 

PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), a LDB (Lei de 

Diretrizes e Bases). Além das leis locais, ou seja, estaduais 

e municipais. De acordo com a LDB a arte é uma disciplina 

de cunho obrigatório nas escolas de ensino fundamental e 

médio. No Brasil, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB nº 9.394/96) estabeleceu em seu artigo 26, 

parágrafo 2º que: 

 

 

 

                                                 
23BENELLI, Anderson. Reflexões sobre a abordagem triangular. 

Disponivel em: 

http://andersonbenelli.blogspot.com.br/2011/02/reflexoes-sobre-

abordagem-triangular.html. Acessso em: 30/11/2014. 



 - 180 -   

O ensino da arte constituirá componente 

curricular obrigatório, nos diversos níveis 

da educação básica, de forma a promover o 

desenvolvimento cultural dos alunos". "A 

arte é um patrimônio 

cultural da humanidade, e todo ser humano 

tem direito ao acesso a esse saber. 

 

De acordo com os PCNs no item 2.3.3.1. Artes 

Visuais:  

 

As artes visuais além de suas formas 

tradicionais (pinturas, escultura, desenho, 

gravura, arquitetura, artefato, desenho 

industrial), incluem outras modalidades que 

resultem dos avanços tecnológicos e 

transformações estéticas a partir da 

modernidade (fotografia, artes gráficas, 

cinema, televisão, vídeo, computação, 

performance). 

 

 Desta maneira, ao estudar arte, os educando tomam 

contato com as várias categorias e materiais artísticos. 

Assim, infere-se que a arte/educação ou ensino de Arte  que 

visa propor que o educando tenha o acesso à Arte 

como linguagem expressiva e também como conhecimento. 

A educação em arte, atende também uma educação geral do 

indivíduo, no seu modo ver e perceber o mundo a sua volta.  

Perceber os meios de comunicação de massa e também as 

manifestações da cultura popular e do folclore. 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, A educação em arte propicia o desenvolvimento 

do pensamento artístico e da percepção estética, que 

caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à 

experiência humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, 
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percepção e imaginação, tanto ao realizar formas artísticas 

quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas 

por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes 

culturas. (PCN- Arte-1997). 

 Ao esse parecer infere-se que a educação em arte 

proporciona ao individuo o desenvolver do intelecto 

artístico e perceptivo da forma e das coisas, atribui sentidos 

as suas vivencias e experiências.  Ao se produzir ou 

apreciar artes os educandos estão fazendo suas narrativas 

simbólicas, atribuindo sentidos a coisas, e as suas 

produções e as produções dos outros educandos.  

Na concepção de Ferraz e Fusari (2010, p.22):   

 

a disciplina de Arte deverá garantir que os 

alunos  conheçam e vivenciem aspectos 

técnicos, incentivos, representacionais 

expressivos em música, artes visuais, 

desenho, teatro, dança e áudio visuais. Para 

isso é preciso que o professor organize um 

trabalho consistente, através de atividades 

artísticas, estéticas e de um programa de 

Teoria e História da Arte, inter-

relacionados com a sociedade em que eles 

vivem.  

 

Para se atingir o conhecimento de maneira mais 

ampla é necessário aprofundar nas teorias e práticas em 

artes, ambas precisam uma da outra.  Incorporar ações, 

como, ouvir, ver, movimentar-se, pensar, descobrir, enfim. 

Visto que a educação é um processo social, sendo assim, as 

praticas educativas e pedagógicas em artes devem está em 

conformidade com a “realidade social”.  
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O mundo atual caracteriza-se por uma utilização da 

visualidade em quantidades inigualáveis na história, criando 

um universo de exposição múltipla para os seres humanos. 

o que gera a necessidade de uma educação para saber 

perceber e distinguir sentimentos, sensações, ideias e 

qualidades.  

Por isso o estudo das visualidades pode ser 

integrado nos projetos educacionais. Tal aprendizagem 

pode favorecer compreensões mais amplas para que o aluno 

desenvolva sua sensibilidade, afetividade e seus conceitos e 

se posicione criticamente. 

 

3. O ENSINO DE ARTE NA CONTEMPORANEIDADE 
 

O ensino de arte na atualidade possibilita outras 

significâncias além de entender a arte no contexto formal 

ou tradicional, a arte em cada período da historia, e a arte da 

arte/educação; teve e tem uma função especifica, e não 

podemos entender o ensino em artes como em tempos 

passados como as tendências tradicionais ou 

expressionistas. 

Nota-se de acordo com o entendimento de Buoro, 

1998, que: “A criança não pode compreender a Arte se não 

a conhece. É tarefa do Educador sensibilizar a criança par 

que possa ser um receptor da arte moderna e 

contemporânea e até um produtor, por que não?” (BUORO, 

1998, p. 38). 

É de se entender que cada tendência artística 

ministrada como disciplina de arte, teve suma importância e 

relevância para chegarmos a essa discussão. Atualmente 
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tem-se abertura para constantes avalições e 

questionamentos no âmbito da educação, onde os 

profissionais tem pensado mais em suas praticas de 

arte/educação considerando o cenário da realidade do 

educando, como: as condições de aprendizado e as novas 

tecnologias que a cada dia se moderniza e atualiza a 

linguagem em todos as áreas de formação humana. Dessa 

forma torna-se necessário a busca incessante do docente no 

desenvolvimento do conhecimento na vida profissional e 

sobre tudo no cenário educacional.   

Tanto na vida da criança quanto do adolescente, 

jovens e adultos a arte está arraigada ao seu processo de 

apreensão do mundo quanto elemento da realidade, ou seja, 

implica na maneira de perceber e entender o que permeia a 

estética cotidiana.  Estudos apontam que a arte pode ser 

considerada uma expressão do meio cognitivo e afetivo dos 

indivíduos.  Nesse ponto, os arte/educadores precisam esta 

atentos para essas questões que envolvem a importância do 

ensino de arte, e priorizem uma pratica docente o que o 

currículo atual exige.  

Para Ferraz e Fusari (2010), as produções artísticas 

que perfazem as culturas diversas sociedades, fazem parte 

de alguma forma da vida dos educandos. Por isso, os 

aspectos artísticos e estéticos dessas culturas colaboram 

para o desenvolvimento estético e cultural de cada 

educando.  

Para Martins, Piscoques e Gerra (2009 p.144): 

Pensar o ensino de arte é pensar  modos de  gerar processos 

educativos propositores  para poetizar, fluir e conhecer arte.  
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Pensando nisso o ensino na contemporaneidade 

norteia as concepções que envolvem as várias abordagens 

ou metodologias de ensino como: a proposta triangular, o 

multiculturalismo, a estética do cotidiano e a cultura visual. 

Cada uma com suas especificidades sem isentar a 

relevância de nenhuma.  

Acerca da abordagem de ensino Cultura Visual 

Hernandez diz: “Uma cultura visual existe, ao mesmo 

tempo, dentro e fora de cada um”. Vem daí a necessidade 

de aproximação à existência material dos objetos e ao seu 

impacto e recepção óptica, cognitiva e emocional. 

(HERNANDEZ, 2000). 

Cultura visual é considerada um campo de estudos, 

aborda, pois, processos culturais, como, hábitos, costumes 

visuais, essa área de estudo procura entender os aspectos 

visuais como fonte para transmitir a cultura da visualidade. 

Essa área do conhecimento geralmente inclui história da 

arte a antropologia, foca os aspectos visuais das culturas.  

Na concepção de Mirzoeff (2003), “a cultura visual 

é uma tática para estudar a genealogia, a definição e as 

funções da vida cotidiana pós-moderna a partir 

da perspectiva do consumido, mais que do produtor". 

Segundo ele, “não se trata de uma história das imagens, 

nem depende das imagens em si mesmas, mas sim dessa 

tendência de plasmar a vida em imagens ou visualizar a 

existência, pois o visual é um lugar sempre desafiante de 

interação social e definição em termos de classe, gênero, 

identidade sexual e racial". 

A cultura visual não dispõe de regras especificas 

acerca do mundo imagético, mas se pode conceber uma 



 - 185 -   

gama de possibilidades interpretativas em torno das 

imagens, visto que a sociedade contemporânea, é 

“abrangentemente visual”. Nessa perspectiva, o ensino, e, 

sobretudo, o ensino em artes, e mais especificamente em 

Artes visuais, deve levar em consideração o estudo critico 

das visualidades.  

Nesse entendimento o ensino na contemporaneidade 

é visto como aquele que oferece ao educando possibilidade 

de um conhecimento crítico, reflexivo acerca da arte e das 

demais visualidades. Um dos desafios do ensino de Arte 

atualmente é tornar-se uma disciplina que seja reconhecida 

pelos educandos, pela comunidade escolar, professores, 

gestores, e pais de alunos. Visto que a Arte, como disciplina 

inserida na educação escolar, permite que os educandos 

adquiram saberes em artes pertinentes a cultura a qual está 

inserida como promove articulações entre produções 

artísticas e conhecimentos de outras culturas.  A arte por ser 

também uma linguagem tem seus conteúdos e 

especificidades.   

Mesmo com todos os esforços e conhecimento 

acerca da arte e dessa no contexto escolar, sabe-se que há 

muitos desafios a serem resolvidos, para que na escola 

possa pautar em desenvolvimento de um saber artístico. 

Nesse sentido, verifica-se que a Arte, historicamente 

produzida e concebida pela humanidade.  

Para Buoro (1998, p.33): a finalidade da Arte na 

educação é propiciar uma relação consciente do ser humano 

no mundo e para o mundo, contribuindo na formação de 

indivíduos mais críticos e criativos que, no futuro, atuarão 

na transformação da sociedade. 



 - 186 -   

A arte/educação, bem como a educação de uma 

maneira abrangente, acontece na vida dos sujeitos de duas 

maneira: assistematicamente, ou seja, por meio da 

comunicação do processo massivo e também das 

manifestações não institucionais e culturais, e 

sistematicamente nas instituições de ensino formal e não 

formal. 

Assim, foi percebido que as politicas publicas de 

formação e A arte/educação visa, pois contribuir com a 

formação de profissionais dedicados a área artística, que 

possam articular os conhecimentos adquiridos no âmbito 

das instituições de ensino, esses profissionais, sejam 

capazes de oferecer aos indivíduos condições para que 

compreendam os significados ao interagir com as várias 

formas de manifestações artísticas.  

Os desafios do ensino institucionalizada em Arte é 

que a disciplina, erroneamente é interpretada como 

polivalente, ou seja, o professor que possui formação em 

uma das quatro habilitações ou áreas artísticas é obrigado 

muitas vezes a ministrar aulas que contemplem as quatro 

modalidade.  

Além da abordagem Triangular de Ana Mae 

Barbosa, a cultura Visual de Fernando Hernandez, o 

Multiculturalismo, a estética do cotidiano, as visitas a 

museus com a mediação cultural, a interdisciplinaridades 

são grandes possibilidades de inserções do ensino de arte 

amparado no âmbito da politica de ensino contemporâneo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Dessa forma, podemos fazer um paralelo entre 

vários autores que abordaram a temática estudada e 

podemos assim, afirmar que como ressaltado, as políticas 

educacionais para o ensino de artes caracterizam-se por 

apresentar dentre as suas temáticas as normas que regem o 

ensino, garantindo a existência da disciplina e que esta 

esteja inserida no currículo escolar.  

Durante todo o processo de pesquisa foram surgindo 

questões sobre como situar e discutir as questões que 

envolvem politicas educacionais no ensino da disciplina de 

Artes. O estudo detalhado do referencial teórico no 

processo de pesquisa foi fundamental pra entender como se 

dá a relação das politicas educacionais na formação docente 

e no ensino de artes.  

Onde se percebeu que nas últimas décadas essa 

situação tem mudado, uma vez que uma das tendências do 

ensino de Arte visa pois, produção, reflexão e apreciação de 

obras artísticas.  Os próprios PCNs, defendem que é função 

da escola "ensinar a produção histórica e social da arte e 

garantir aos educandos a liberdade de criação de propostas 

artísticas pessoais ou grupais.  

Durante anos, o ensino de Arte se compendiou a 

afazeres nada condizente, e repetitivos. A disciplina tem 

passado por uma desvalorização no âmbito escolar, muitas 

vezes as atividades eram apenas colorir desenhos prontos, 

cobrir desenhos, fazer formas geométricas ou colagem. Não 

que essas atividades não possam ser contempladas no 

ensino de arte, até pode desde que venham com um 
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excelente embasamento teórico e conceitual. Arte não é 

apenas o fazer é conhecimento. 

Percebeu-se ainda que o ensino de arte na 

contemporaneidade esteja inserido em outras questões e 

métodos atuais. As abordagens Metodologia triangular de 

Ana Mae Barbosa; A cultura Visual de Fernando 

Hernandez, a estética do cotidiano, o Multiculturalismo, 

além de questões da interdisciplinaridade são ferramentas 

importantes para um ensino de arte mais consistente e que 

respondam ao que se anseiam na atualidade.  

Consideramos não apenas os aspectos 

metodológicos, mas fatores culturais e sociais que implicam 

para outras relações e possibilidades de outros 

entendimentos. Ainda há muito que ser pesquisado na área 

de politicas educacionais e ensino de artes. Nenhuma 

pesquisa é dada por finalizada, é passível de outras visões e 

investigações, suscitando várias experiências. 
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CAPÍTULO 10 
 

A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTROCIDADE NO 
1°ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Maria Nazaré dos Santos24                                                                                                       

Eluzai Cardoso da silva25 

 

Introdução 

 

O objetivo deste estudo é enfatizar a importância da 

psicomotricidade na Educação Básica do Ensino 

Fundamental do 1º ano que contribui para o 

desenvolvimento das habilidades funcionais da criança, 

tanto plano físico, como no intelectual para que, ao tornar-

se um adulto, possa continuar sua formação. 

Baseando-se nas teorias de autores que se dedicaram 

ao estudo do desenvolvimento motor da criança como: 

Henri Wallon, Piaget, Vygotsky, Le Boulch, dentre outros. 

O desenvolvimento dos fatores psicomotores permite a 

melhora da criança na postura, nos movimentos, na 

coordenação global, dos movimentos na motricidade fina, 

no ritmo e no aumento da capacidade de atenção e 

concentração da criança. Trabalho este iniciado na 

Educação Básica Infantil, na qual as crianças ainda estão 
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25 Graduada em Pedagogia pela Universidade de Pernambuco – UPE. 
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em fase de experiências corporais, iniciando descobertas 

especiais, temporais e tônicas do próprio corpo. 

A educação psicomotora é essencial para as crianças 

até um período fundamental no desenvolvimento infantil na 

qual a criança tem a necessidade de agir e experimentar 

novos conhecimentos, favorecendo a maturação psicológica 

por meio da motricidade, do agir e brincar, que são à base 

do pensamento. 

A educação psicomotora é essencial na vida da 

criança, pois representa uma história para o ser humano na 

qual pode ver a partir da relação da criança com o mundo, e 

as pessoas do seu meio, a maneira de pensar e atuar 

expondo suas ideias e sentimentos por meio do corpo como 

instrumento significativo para a comunicação. 

Portanto, na atualidade a psicomotricidade vai muito 

além do simples movimento corporal, a mesma engloba 

conceitos, processos, princípios, regras, habilidades, 

métodos de compreensão, hábitos, lazer, convivência 

social, valores, convicções e atitudes. 

Com a finalidade de alcançar os objetivos 

educacionais e melhorar o processo de aprendizagem e 

tornar-se mais possível à convivência dos alunos entre as 

diferentes práticas esportivas estabelecidas uma melhor 

utilização dos conhecimentos sobre a cultura corporal, para 

agir com perseverança na busca do conhecimento e no 

exercício da cidadania. 
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1. BREVE HISTÓRICO DA PSICOMOTRICIDADE 
  

Para o debate em torno do conceito de 

Psicomotricidade se faz necessário apresentar alguns 

aspectos que colaboram para a sua fundamentação, bem 

como para situá-la em um dado contexto histórico. 

Tradicionalmente, a psicomotricidade surge 

enquanto um postulado médico, principalmente entre os 

neurologistas, devido à necessidade de entendimento dos 

eixos fundamentais do cérebro. Após isso, por psiquiatras 

para que se possam ser estabelecidas classificações de 

fatores patológicos que ligam tais bases cerebrais. 

No século XIX são elaborados os primeiros estudos 

acerca da psicomotricidade, esta ligada á história do corpo e 

sua devida vinculação com as recentes descobertas da 

neurofisiologia. Nessa perspectiva, começam a surgir uma 

variedade de disfunções ligadas a ideia de que existem 

mesmo sem a observância delas no cérebro. Assim sendo, 

os estudos elementares acerca da psicomotricidade dão um 

enfoque neurológico situado dentro dessa análise. 

No âmbito patológico tem-se ênfase a pessoa de 

Dupré (1909 apud ROSA NETO, 2002, p. 12), 

neuropsiquiatria de fundamental importância para os 

estudos psicomotores, já que é ele quem assegura a 

independência da debilidade motora de uma possível 

correlação neurológica e o termo ‘psicomotricidade’, 

quando instaura os primeiros estudos no tocante a 

debilidade motora nos deficientes intelectivos.  

No ano de 1925, Henry Wallon, médico e psicólogo, 

é precursor da psicomotricidade, uma vez que se ocupa do 
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movimento humano dando-lhe uma esfera fundamental 

como instrumento na construção do psiquismo, permitindo-

o relacionar o movimento à afetividade, à emoção, ao meio 

ambiente e aos hábitos do indivíduo. Ou seja, criando toda 

uma teia determinista. 

Para Wallon, o movimento é a única manifestação e 

o ponto basilar do psiquismo. Além disso, que o 

desenvolvimento psicológico da criança é o resultado da 

contradição e alteração de atividades que antecedem umas 

às outras. Entretanto, através da definição do desenho 

corporal que introduz, possivelmente, informações 

neurológicas nas suas concepções psicológicas, motivo pelo 

qual o diferencia de outro grande representante da 

psicologia, Piaget, que muito colaborou com a teoria e 

prática da psicomotricidade. Wallon alude ao esquema 

corporal não como uma unidade biológica ou psíquica, mas 

como a construção, elemento de base para o 

desenvolvimento da personalidade da criança. (apud 

LEVIN, 1995, p. 25)  

Já em 1935, Eduard Guilmain, neurologista, encara-

a como plano científico e estimula as primárias tentativas 

de estudo da reeducação psicomotora, em que se destaca e 

desenvolve-se uma análise psicomotora para finalidade de 

diagnóstico, de indicação terapêutica e de prognóstico. 

(apud   LEVIN, 1995, p. 25)  

Em 1947, Julian de Ajuriaguerra, psiquiatra, 

principal representante da escola de psicomotricidade, 

demarca com nitidez os transtornos psicomotores que 

variam entre o neurológico e o psiquiátrico. Com estes 

recentes contributos, a psicomotricidade se distingue de 
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outras disciplinas, adotando pra si sua própria 

especificidade e autonomia, ampliando efervescente 

atividade científica, avançando e dando prosseguimento a 

obra de Wallon e concretizando os princípios e as bases da 

psicomotricidade. (apud LEVIN, 1995, p. 26)  

A psicomotricidade, para Wallon e Ajuriaguerra, 

prevê as categorias biológicas e culturais do 

desenvolvimento da criança como dialéticos e não 

redutíveis uns aos outros.  

Na década de 1970, distintos pensadores conceituam 

a psicomotricidade como uma motricidade de relação. 

Inicia-se então a ser demarcada uma querela entre uma 

atitude reeducativa e uma terapêutica que, ao despreocupar-

se da técnica instrumentalista e ao ocupar-se do ‘corpo de 

um sujeito’ vai dando progressivamente, maior importância 

à relação, à afetividade e ao emocional. Para o 

psicomotricista, a criança estabelece sua individualidade 

mediante as interações com o mundo externo e nas ações do 

outro (mãe e substitutos) sobre ela.  

A característica fundamental do psicomotricista 

coloca-se assim, na compreensão da constituição do 

psiquismo e das informações fundamentais da constituição 

da imagem e da representação de si. O sintoma psicomotor 

alojar-se, quando ocorre um fracasso na integração 

somatopsíquica, derivado de fatores diversos, ou seja, na 

raiz do processo de constituição do psiquismo, ou depois, 

em função de disfunções orgânicas e/ou psíquicas.  

A patologia psicomotora é, por conseguinte, uma 

doença do plano psíquico, dos distúrbios da representação 
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de si cuja sintomatologia pode se oferecer no somático e/ou 

no psíquico.  

A definição de psicomotricidade recebeu assim uma 

expressão significativa, uma vez que demonstra a 

solidariedade intensa e comum entre a ação psíquica e a 

atividade motora.  

No andamento do trajeto histórico da 

psicomotricidade caracterizado profundamente por LEVIN 

(1995, p. 31), delimita-se uma guinada básica na 

compreensão teórico-prática do campo psicomotor, 

estabelecendo, deste modo, o terceiro corte epistemológico, 

posto que a visão do psicomotricista já não esteja mais 

situada num corpo em movimento, mas em um indivíduo 

desejante com seu corpo em movimento.  

Na conexão com o sujeito, o psicomotricista leva em 

apreço não apenas a relação de empatia, mas a afinidade 

transferencial, produzindo realce não mais a manifestação 

expressiva, mas simbólica, delineando-se, assim, o campo 

da clínica psicomotora. Ainda Levin (1995, p. 42): 

 
A clínica psicomotora é aquela na qual o 

eixo é a transferência e, nela, o corpo real, 

imaginário e simbólico é dado a ver ao 

olhar do psicomotricista. O sujeito diz com 

seu corpo, com sua motricidade, com seus 

gestos, e, portanto, espera ser olhado e 

escutado na transferência desde um lugar 

simbólico. 

 

Em alguns lugares do mundo, o ofício do 

psicomotricista é reconhecido de direito e, em outros, vem 

esquadrinhando este reconhecimento, como no Brasil. Na 
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década de 1950, alguns profissionais atrelados aos campos 

da deficiência principiaram a valorizar o corpo e o 

movimento. Na capital paulista, Hain Grunspum, psiquiatra 

da infância e Lefevre neurologista, destacavam o 

movimento para os processos terapêuticos da criança 

excepcional. E no final desta mesma década, Grunspum já 

assinalava exercícios psicomotores nos distúrbios de 

aprendizagem por Lesão Cerebral Mínima, caracterizando 

os distúrbios de psiconeurológicos.  

Em 1980, foi estabelecida a Sociedade Brasileira de 

Terapia Psicomotora, sob a presidência de Beatriz Saboya, 

obra de muito trabalho, e com a participação de Françoise 

Desobeau, tendo conseguido, então, ser integrada à 

Sociedade Internacional de Psicomotricidade, que era 

sediada em Paris/França. No qual as finalidades da época 

apontavam a não admitir perder a variedade e a ampla 

riqueza humana dos múltiplos profissionais entusiasmados 

pela psicomotricidade, pois ela forma um campo 

profissional peculiar por si mesmo, sendo uma 

especificidade que acolhe a diferentes áreas.  

A Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, desde os 

anos 1980, pela necessidade de expandir suas finalidades, 

está presente, em vários estados, promovendo cursos, 

seminários e pesquisas, com bons trabalhos científicos, 

acontecendo vários congressos nacionais, a até com 

repercussões internacionais. 
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2. O CONCEITO DE PSICOMOTRICIDADE 
 

O termo psicomotricidade aparece a partir do 

discurso médico, mais precisamente neurológico. Isto 

contribuiu para uma abordagem da psicomotricidade 

voltada para uma visão organicista que tem como 

prioridade o estudo do movimento em si. Por isso, nesta 

abordagem, as atividades corporais não mantinham nenhum 

vínculo com as atividades psicológicas ou intelectuais. 

Os estudos sobre a psicomotricidade começaram no 

século XIX. Com Maine de Biran que defendia a teoria das 

atividades gestuais, e atividades práxi cas, até então 

médicos já usavam o sistema “anátomo-clínico” que 

relacionava os sintomas dos pacientes como possíveis 

lesões. Então surgiu o termo “Psicomotricidade” em 1970, 

com o objetivo de encontrar explicação para certos 

fenômenos. Estes estudos contribuíram para o avanço da 

psicomotricidade. 

 

(...) historicamente o termo “psicomo-

tricidade” aparece a partir do discurso 

médico, mais foi precisamente neurológico, 

quando foi necessário, no início do século 

XIX, nomear as zonas do córtex cerebral 

situada mais além-regiões motoras. 

(LUSSAC, 2008, p. 03). 

 

A psicomotricidade é a ciência que tem como objeto 

de estudo o homem através do seu corpo em movimento em 

relação interno e externo. A mesma está relacionada ao 

processo de maturação onde o corpo é a origem das 

aquisições cognitivas, afetivas orgânicas, sustentada por 

três conhecimentos básicos: o movimento, o intelecto e o 
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afeto. Psicomotricidade, portanto, é um termo empregado 

para uma concepção de movimento organizado e integrado, 

em função das experiências vividas pelo sujeito cuja ação é 

resultante de sua individualidade, sua linguagem e sua 

socialização. (SBP) Sociedade Brasileira de 

Psicomotricidade. 

 

A psicomotricidade é uma disciplina 

educativa e terapêutica, concebida como 

dialogo que considera o ser humano como 

uma unidade psicossomática e que atua 

sobre sua totalidade por meio do corpo e do 

movimento no ambiente, por meio de 

métodos ativos de mediação principalmente 

corporal com o propósito de contribuir o 

seu desenvolvimento integrante. 

(MUNIAIN 1997). 

 

O desenvolvimento da consciência corporal, da 

reflexão e da criatividade, além do pleno desenvolvimento 

afetivo, cognitivo e motor constituem alguns dos objetivos 

da psicomotricidade que, se alcançados, possibilitarão 

adultos sadios e felizes. Portanto, o trabalho psicomotor irá 

ajudar na estruturação da personalidade da criança, já que 

ela pode expressar melhor seus desejos, elaborar suas 

fantasias, desenvolver suas necessidades e trabalhar suas 

dificuldades.  

O desenvolvimento psicomotor é de suma 

importância na prevenção de problemas da aprendizagem e 

na reeducação do tônus, da postura, da direcionalidade, da 

lateralidade e do ritmo.  
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Sobre o conceito de psicomotricidade, Otoni (2007) 

fala que:  

A Sociedade Brasileira de 

Psicomotricidade a conceitua como sendo 

uma ciência que estuda o homem através 

do seu movimento nas diversas relações, 

tendo como objeto de estudo o corpo e a 

sua expressão dinâmica. A 

Psicomotricidade se dá a partir da 

articulação movimento/ corpo/ relação. 

Diante do somatório de forças que atuam 

no corpo – choros, medos, alegrias, 

tristezas, etc. – a criança estrutura suas 

marcas, buscando qualificar seus afetos e 

elaborar as suas ideias. Constituindo-se 

como pessoa (OTONI, 2007, p. 1). 

 

A psicomotricidade compreende, no fundo, uma 

midiatização corporal e expressiva, na qual o reeducador, o 

professor especializado ou terapeuta estudam e compensam 

condutas inadequadas e inadaptadas em diversas situações, 

geralmente ligadas a problemas de desenvolvimento e 

maturação psicomotora, de aprendizagem, comportamento 

ou de âmbito psicoativo. 

 

3. A PSICOMOTRICIDADE E AS FUNÇÕES COGNITIVAS 
 

As funções cognitivas representam o processo pelo 

qual um organismo recebe informações e as elabora para 

pautar seu comportamento. 

O estudo das diferentes fases de desenvolvimento 

psicomotor permitiu que distinguíssemos três níveis de 

organização do comportamento: 
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- o nível sensório-motor; 

- o nível de estrutura perceptiva; 

- o nível da representação mental que termina na 

simbolização e na conceptualização. 

 

Estes níveis correspondem modos de tratamentos da 

informação sensorial e estão sobre a dependência de centros 

diferentes. Uma ajuda educativa trazida a estrutura 

perceptiva é essencial para permitir a cada criança a melhor 

utilização possível de seu potencial genérico, ou seja, a 

inteligência potencial de um indivíduo manter-se-á 

subempregada se sua educação não lhe der os meios de 

organizar as informações que lhe chegam do meio 

circundante do seu próprio corpo. 

Segundo (Moraes 2002). É a capacidade de 

determinar e coordenar mentalmente corporais; atividades 

ou conjunto de funções psicomotoras. 

Para que uma criança realize movimentos, é necessário um 

grande número de grupos musculares, que integrados e 

controlados são chamados de coordenação grossa e servem 

de base para a psicomotricidade, na qual todas as 

competências mais complexas, como por exemplo: 

lateralidade, organização e orientação espacial, organização 

e orientação temporal, se apoiarão. Conforme os 

movimentos se tornam progressivamente mais precisos, são 

definidos como coordenação fina. Assim, são incorporados 

repertórios psicomotores mais especializados e complexos, 

favorecendo uma maior percepção do meio e a busca de 

maneiras mais ajustadas de agir sobre ele (GONÇALVES, 

2010). 



 - 203 -   

A educação psicomotora utiliza suporte de ação 

associada à simbolização, privilegiando a experiência 

vivida pela criança e levando em conta a cronologia das 

etapas do desenvolvimento representa uma ajuda 

insubstituível para atingir as funções mentais mais elevadas 

no decorrer da escolaridade primária. 

De acordo com (LE BOULCH 1987, p. 35) um dos 

aspectos que o trabalho psicomotor assumirá durante o 

período escolar será, precisamente, o de fazer com que a 

criança passe da etapa perceptiva á fase da representação 

mental de um espaço orientado, tanto no espaço, como no 

tempo. 

O espaço e o tempo vivido, ao nível da relação do 

corpo com o mundo, serão revividos ao nível da 

representação do corpo com o mundo, dessas relações nasce 

outras possibilidades de atividades mentais, o raciocínio 

lógico-matemático, a qual o sujeito recorrerá cada vez que 

for resolver problemas como, por exemplo, as apresentadas 

pela leitura e pela escrita. 

 

4. A PSICOMOTRICIDADE NA SALA DE AULA 

 

Os estudos de Piaget e Vygotsky levaram a refletir 

sobre a importância do jogo simbólico e do brinquedo na 

infância. A ludicidade propicia na criança o 

desenvolvimento das estruturas cognitivas, a construção da 

personalidade, o intercambio do cognitivo e do afetivo, o 

avanço nas relações interpessoais, o conhecimento lógico-

matemático, a representação do mundo e o 

desenvolvimento da linguagem, leitura e escrita. 
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Segundo (LE BOULCH 1987, p. 25) A construção 

de esquemas motores complexos envolve, portanto, não 

apenas uma disponibilidade corporal como no plano de 

localização e da dissociação do movimento mais também 

uma boa percepção e memorização das estruturas rítmicas. 

O desenvolvimento a coordenação motora, 

alteridade, orientação especial e temporal são conceitos 

pertinentes a psicomotricidade área que estuda o 

movimento humano. É pelo movimento que a criança se 

relaciona com o mundo, transmite suas emoções e 

descobertas. 

O movimento proporciona prazer à criança no 

sentido lúdico as atividades. Enquanto ela se diverte 

brincando atende fisicamente os estímulos sonoros 

previamente combinados. Com o desenvolvimento da 

capacidade de parar, pensar de maneira logica, 

característica desse período – a criança não apenas busca 

conhecer o conteúdo do pensamento alheio, mas também se 

empenha em transmitir seu próprio pensamento de modo 

que a sua argumentação seja aceita pelas outras pessoas. 

(Palangana 2001, p. 27). 

 

a) Atividades que contribuem para o desenvolvimento motor da 

criança 

 

 Exercícios de relaxamento para o pescoço e rosto; 

 Brincar de roda; 

 Brincar de estátua;  

 Brincar de morto/vivo; 

 Arremesso pesado com um mito; 
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 Exercício de relaxamento com conscientização; 

 Controle dos movimentos do ar; 

  Inspiração nasal; 

 Exercícios de destreza; 

 Exercício das cadeiras; 

 Batimentos de palmas; 

 Linguagem musical; 

 Jogo de memoria auditiva. 

 

Essas atividades e as demais promove o ajuste em 

diversas situações que a criança experimenta a partir do seu 

corpo. 

As atividades lúdicas na sala de aula auxiliam no 

processo do desenvolvimento motor da criança que 

frequentam a pré-escola e as que estão entrando diretamente 

no primeiro ano tende ter melhor coordenação de 

movimentos, finos-braços e mãos. No entanto criança que 

praticam esportes ou outras atividades físicas tendem a ter 

melhor coordenação motora geral. 

Para (Piaget 1978) Os jogos não são apenas para 

fins de entretenimento, também contribuem para o 

desenvolvimento intelectual, físico e mental dos indivíduos, 

fazendo com que os mesmos assimilem o que percebem da 

realidade. 

 

5. A INFLUÊNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NA 

APRENDIZAGEM 

 

A psicomotricidade é fundamental no processo de 

aprendizagem da criança, a mesma oferece conhecimentos 
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necessários no desenvolvimento das habilidades básicas da 

criança e aumenta a capacidade motora por meio dos 

movimentos corporais auxiliando muitas vezes a 

dificuldade de aprendizagem e transtornos psicomotores. 

O ambiente lúdico propicia aspectos fundamentais 

ao nível da psicomotricidade características que constitui 

uma vivencia corporal da relação da comunicação e da 

aprendizagem. 

 
A psicomotricidade e a educação do 

movimento com atuação sobre o intelecto, 

numa relação entre o pensamento e a ação, 

englobando funções neurofisiológicas 

psíquicas. Além disso, esta possui uma 

dupla finalidade “assegurar o 

desenvolvimento funcional, tendo em conta 

as possibilidades da criança e ajudar sua 

afetividade a e expandir e equilibrar-se 

através do intercâmbio com o ambiente 

humano”. (ASSUNÇÃO, COELHO 1997, 

p. 108). 

 

Os movimentos psicomotores e a coordenação 

motora permitem que a criança seja capaz de melhorar seus 

movimentos, tanto físico, como intelectual para que tenham 

uma boa adaptação social e familiar. 

 
O desenvolvimento psicomotor é iniciado a 

partir do vínculo com o outro – a mãe as 

primeiras experiências de sensação de 

movimento, permitem ao ser humano 

realizar atitudes e satisfazer suas 

necessidades, e esta vem a acontecer em 

primeira instancia dentro do útero materno. 

E ali o feto começa a exercer pressão 

contra as paredes uterinas ao mobilizar as 
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suas extremidades, proporcionando uma 

retroalimentação sensorial táctil e 

proprioceptiva (quer dizer, começa a 

tomar consciência do seu próprio corpo). 

Após o nascimento, a criança continuará 

explorando seu corpo com o mundo que 

rodeia (levando suas mãos à boca, tateando 

objetos, tocando seus pés, etc.) e, desta 

forma, tomando consciência de que possui 

um corpo e que pode utiliza-lo ao longo 

desses processos psicomotores (MORA 

2007, p.247). 

 

As primeiras formas de comunicação e expressão 

utilizada pela criança já no ventre materno é o movimento. 

Ao nascer, é como o desenrolar do seu desenvolvimento, 

cada vez mais a criança vai associando a este movimento 

expressões faciais emissões de sons, o choro ou riso, como 

forma de expressar seus sentimentos e emoções. O 

movimento infantil se amplia como engatinhar, e 

posteriormente, com o caminhar, isso permite a criança 

uma possibilidade maior de exploração do seu entorno, do 

desenvolvimento de sua consciência corporal, assim como a 

construção de sua identidade. 

 
Psicomotricidade é uma neurociência que 

transforma o pensamento em ato motor 

harmônico. É a sintonia fina que coordena 

as ações gerenciadas pelo cérebro e as 

manifestam em movimentos e aprendizado. 

(SBP 1999 LUSSAC, 2008, p. 05). 

 

Aos seis/sete anos, observa-se uma mudança na sua 

participação em jogos que envolvem regras, e ela ingressa 
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no estágio da cooperação na qual, além da compreensão das 

regras, o objetivo ao jogar passa a ser vencer. 

Nesta fase, desenvolve também a capacidade de 

representação simbólica e conceitual (jogo simbólico, 

imitação e eventos posteriores, desenho e a linguagem 

falada). A interação social, a vivência em grupos são fatores 

fundamentais no sentido de desenvolver o egocentrismo 

cognitivo. 

Nos estudos de Piaget e Vygotsky, o brincar na 

infância propicia a criança o desenvolvimento das 

estruturas cognitivas, e a construção da personalidade, o 

intercâmbio do cognitivo e do afetivo, o avanço nas 

relações interpessoais, o conhecimento lógico-matemático, 

a representação da linguagem, leitura e escrita. 

Nas interações sociais inter ideias, a criança 

necessita da escrita e da linguagem necessária no jogo de 

interlocuções que se estabelece na vida e no espaço escolar. 

Aos poucos a criança vai percebendo a função social da 

escrita e da leitura. Então a importância da escrita e da 

leitura são as funções que a mesma guarda na memória da 

comunicação que lhe permite a escrita. 

No entanto as atividades lúdicas invadem as práticas 

docentes nas salas de aula, proporcionando aos alunos o 

acesso ao desenvolvimento e ao conhecimento, porque ler e 

escrever são ações mentais decorrentes da função 

simbólica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O estudo presente enfatizou a importância das 

funções psicológicas e o desenvolvimento psicomotor da 

criança, as mudanças que ocorrem ao longo do 

desenvolvimento psicológico em relação aos problemas de 

aprendizagem na leitura e escrita na qual pode ser reflexo 

relacionado a atividades motoras. 

Com base nos estudos a psicomotricidade tem a sua 

importância na vida dos indivíduos. São inúmeros 

resultados na qual motiva a percepção através de atividades 

que integram os movimentos corporais, melhorando o 

comportamento da criança e controlando suas emoções e 

necessidades. 

Por meio das atividades concretas o ensino será 

contextualizado e repletos de significados que auxiliam nos 

processos pedagógicos e nas atividades do cotidiano das 

crianças, tornando-as pessoas, plenas, criticam criativas e 

autônomas. 

Pode-se afirmar que a psicomotricidade tem uma 

relevância no ambiente escolar entre outras dimensões, 

constatar, a importância para o desenvolvimento cognitivo 

e todos os outros aspectos. 

Cabe a escola trabalhar com o repertório cultural, 

partindo de experiências vividas pelo aluno. Essa 

diversidade de experiências precisa ser considerada pelo 

professor, organizando atividades individuais e coletivas, 

procurando ajustar as práticas às reais necessidades de 

aprendizagem dos educandos. 
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A presente proposta firma-se numa concepção de 

aprendizagem ampla e diversificada em direção a práticas 

corporais e sociais que exigem movimentos mais 

específicos, precisos e sistematizados, e é imprescindível no 

processo de aprendizagem com princípios de igualdade de 

oportunidade para todos os alunos com o objetivo de 

desenvolver as potencialidades num processo democrático 

priorizando, um a um, para que todos os alunos possam 

aprender e se desenvolverem com respeito e dignidade. 

Acreditamos que com uma ação educativa 

priorizando o desenvolvimento, múltiplas linguagens, 

socialização com criatividade, as crianças inserida neste 

contexto, ou seja, no primeiro ano do Ensino Fundamental 

consiga desenvolver suas potencialidades culturais e 

específicas na sua diversidade.  

A criança desta fase precisa estar num ambiente 

alfabetizador e rico em materiais que viabilizem o 

desenvolvimento de diversas formas de expressão que vão 

além da oralidade e da escrita abrangendo também o 

desenhar, o brincar, as artes plásticas e a expressão 

corporal, dentre outras. Neste sentido, espaço e tempo 

precisam ser assegurados no contexto escolar. 
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CAPÍTULO 11 
 

QUAL A REAL CONTRIBUIÇÃO DAS TIC’S NO 
PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM PARA AS 

PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS? 
 

Gilvaneide de Barros Silva26 

Teresa Cristina Alves27 

 

INTRODUÇÃO 
 

As Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC’s) estão a cada dia ocupando um espaço mais amplo 

entre as pessoas, e tornando perceptíveis suas contribuições 

para os indivíduos, principalmente aqueles que possuem 

deficiência motora, visto que, esses sujeitos enfrentam 

muitas dificuldades para interagir e comunicar-se com as 

outras pessoas. Portanto, é salutar defender que as TIC’s 

concedem aos deficientes motores uma forma mais prática, 

fácil e eficiente de interação, comunicação, aprendizagem e 

socialização, assim como também, no processo de 

transmissão e recepção de informações pertinentes ao 

indivíduo. 

                                                 
26 Mestranda em Ciências da Educação pela Absoulute Christian 

University, Especialista em Psicopedagogia Institucional pela 

Universidade Castelo Branco – UCB e em Inspeção Escolar pela 

Faculdade Pio Décimo – CENFAP. Licenciada em Geografia pela 

Faculdade de Formação de Professores da Mata Sul – FAMASUL. 

Atualmente atua na coordenação do 1º ciclo do ensino fundamental da 

rede municipal de ensino. E-mail: neidebarros2015@live.com. 
27 Atualmente atua na Coordenação Pedagógica na E. M. E. F. Nivaldo 

Nunes de Moura. E-mail: terezacrisalves@outlook.com. 
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A utilização das TIC’s por parte das pessoas com 

necessidades educacionais especiais pode ser uma forma de 

inclusão, ou seja, inserção do sujeito ao meio convencional, 

uma vez que possibilita que as pessoas com deficiências 

motoras ou físicas acompanhem o desenvolvimento 

educativo, interativo e comunicativo, tanto quanto o 

processo de informação igualmente ao resto da sociedade. 

 O uso do computador e de outros equipamentos que 

possibilitam ao indivíduo aprendizagem, informação e 

comunicação, bem como, a utilização da internet para a 

realização dessas atividades, estão se tornando a cada dia 

mais usual e aderido pelas pessoas que necessitam está a 

todo o momento, em interação com outros sujeitos, e ainda, 

para aqueles que necessitam construir novos conhecimentos 

e suas condições motoras muitas vezes o impossibilita. 

Então, tendo essa função de promoção da facilitação da 

aprendizagem, da informação e da comunicação, ocupa um 

lugar muito importante para as pessoas com deficiência 

motora, o qual se pretende expor neste artigo. 

 

1. AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 

 

As TIC’S estão por toda parte, inclusive no contexto 

escolar, pois, com o avanço tecnológico e o processo de 

globalização oriundo desse avanço a exploração dos 

recursos tecnológicos torna-se uma necessidade, até porque, 

diante da competitividade e da correria cotidiana enfrentada 

pelas pessoas, há uma necessidade muito grande de se 

utilizar dos equipamentos tecnológicos para estabelecer e 
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manter relações profissionais e pessoais entre as pessoas, 

até porque, esses esquemas de interação são essenciais para 

o sujeito. “Acho que o uso de computadores no processo de 

ensino aprendizagem, em lugar de reduzir, pode expandir a 

capacidade crítica e criativa (...) Depende de quem usa a 

favor de quê e de quem e para quê.” (FREIRE, 1995, p. 98). 

Diante disso, Andrade (2008), ressalta que: 

 
O Ministério da Educação brasileiro (MEC) 

ainda não formalizou uma política efetiva 

de incorporação das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TICs) nos 

processos de ensino-aprendizagem. Os 

poucos programas de equipamento das 

escolas e capacitação de professores, como 

o Programa Nacional de Tecnologia 

Informacional (Proinfo), ainda demonstram 

pouca clareza de objetivos e resultados. 

 

No entanto, no que concerne ao desenvolvimento de 

uma educação que atenda as necessidades educativas dos 

jovens e adultos é importante que se estabeleça o uso das 

TIC’s como elementos de promoção da aprendizagem, visto 

que esses equipamentos estão ligados ao sujeito. 

 

2. AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E 
AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 

Interagir com outras pessoas é uma necessidade de 

todo ser humano, pois, é praticamente impossível que uma 

pessoa viva isolada do processo de comunicação e 

socialização, portanto, as TIC’s é uma ferramenta muito útil 

para que o indivíduo possa estabelecer e manter suas 
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relações interpessoais, por possibilitar através dos 

instrumentos computacionais a comunicação e interação 

entre as pessoas. Promovendo assim, uma aproximação dos 

indivíduos estimulada pelos recursos virtuais de 

comunicação. Lemos (2001) compara a navegação na Web 

com o andar a esmo na cidade deixando marcas por onde 

passa, fazendo ligações singulares na caminhada, 

escrevendo e apropriando-se do espaço, dos objetos que 

encontra pelo caminho. 

Expressar-se é uma das principais necessidades da 

pessoa, até porque, através da manifestação o indivíduo 

expõe suas ideias, seus anseios, seus temores, seus 

sentimentos, enfim, a expressão é uma atitude que permite 

ao sujeito imprimir seu sua marca. E no que tange ao uso 

das tecnologias de informação e comunicação para a 

realização dessa tarefa, convém concordar que elas são 

muito úteis. Para Vygotsky, o sujeito se constitui a partir de 

relações intrapessoais, plano individual interno e 

interpessoal, plano social. No entanto, há uma vasta 

contribuição das TIC’s nesse processo de relações, 

principalmente nas interpessoais. 

A proposta da TIC é de se promover como meio 

particularmente apropriado para que os cidadãos 

desempenhem papéis ativos na melhoria das perspectivas 

educacionais. E graças a essas tecnologias, que de certa 

forma são facilitadoras para a aprendizagem, a partir do uso 

do computador a distância entre conhecimento e ação pode 

ser Minimizada (SELWYN, 2008). 

Com isso, a utilização das TIC’s ganha ênfase nesse 

contexto, viabilizando através dos recursos tecnológicos 
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virtuais, esse processo relacional entre os indivíduos, 

mediatizada pela postura e acessibilidade que cada um tem 

aos equipamentos provedores desses recursos, enfrentado 

os desafios propostos pela distância e a ausência das outras 

pessoas. 

Para Habermas (1989), “o processo comunicativo 

tem como objetivo orientar a ação, isto é, os atos devem ser 

entendidos e aceitos por outros sujeitos, viabilizando a 

relação interpessoal.” Porém, se direcionados para o 

contexto educativo, o uso das TIC’s pode tornar-se um 

expressivo instrumento de ensino e promoção da 

aprendizagem, além de possibilitar através da interação, a 

manifestação da afetividade entre os indivíduos.    

As tecnologias de informação e comunicação vêm a 

cada dia ocupando mais espaço no processo de 

comunicação e interação entre os indivíduos e ganhando 

mais ênfase na promoção da pesquisa e simultaneamente da 

aprendizagem, pois, elementos como: e-mail, facebook, 

instagram e outros, são cada vez mais usados pelos 

indivíduos, que não deixam a distância separá-los de 

pessoas que julgam importantes e de informações 

pertinentes a si e ao mundo a sua volta. Configurando 

assim, as TIC’s como ferramentas que além de 

proporcionar o estabelecimento de relações interpessoais, 

possibilita a pessoa envolverem-se com informações que, se 

assimiladas podem transformassem em conhecimentos e, ao 

mesmo tempo, permite manifestações de afetividade entre 

as partes. 

Pois, essas tecnologias não são úteis apenas para a 

interação entre os sujeitos, mas também, permite que as 
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pessoas expressem seu carinho e apreço a quem está do 

outro lado, estabelecendo assim, relações de afetividade 

compreendidas e enriquecidas por meio da troca de 

mensagens entre as duas partes. Criando a partir dos 

ambientes virtuais de comunicação possibilidades de 

interação, aprendizagem e expressão de sentimentos. 

Portanto, percebe-se que as exigências cotidianas e a 

correria vivida pelas pessoas do mundo hodierno, que estão 

afastando fisicamente os sujeitos, ou seja, estão 

inviabilizando que os indivíduos possam interagir 

integralmente com outras pessoas, até porque, muitas vezes 

a distância é realmente muito longa, ou por outro lado, 

mesmo não estando distante alguns sujeitos ausentam-se da 

vida de outros, o uso das TIC’s tem sustentado o elo entre 

ambos, e permitido a construção de conhecimentos e a 

expressão através dos recursos de informática. Por isso, 

pode ou até mesmo deve ser incrementado no contexto 

educativo, para que possa facilitar a promoção do ensino e a 

construção da aprendizagem. 

 

3. O USO DAS TIC’S COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO 

NO PROCESSO DE INTERAÇÃO E APRENDIZAGEM DO 

INDIVÍDUO 

 

A formação do indivíduo é algo muito importante 

para a transformação social e a prática da cidadania, até 

porque, é através dela que ele toma conhecimento do seu 

compromisso social enquanto cidadão e idealiza 

mecanismos de conquistas pessoas e possíveis 

transformações sociais. No entanto, com a democratização 
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da internet e a popularização do computador, há uma 

grande necessidade da utilização das TIC’s nesse processo, 

como elemento de comunicação, interação e, além disso, de 

aprendizagem quando vinculado a um software educativo. 

Conforme Rogoff (1993), o sujeito complementa-se em 

função da interação social de troca de ideias e experiências 

de mundo, julgamento baseado em crenças e na cultura em 

que está inserido, uma vez que essa interação é construída 

pela participação na rede social. 

Assim o uso das TIC’s possibilita ao sujeito uma 

reciprocidade de troca de experiências e conhecimentos 

que, envolvida ou até mesmo fora de conceitos científicos 

acerca do conhecimento partilhado, pode contribuir para a 

sua aprendizagem e automaticamente para a sua formação 

cidadã. Através da interação que permite a socialização e 

partilha de posições e opiniões acerca daquilo que é 

abordado durante a interação entre os sujeitos. De acordo 

com Paulo Freire (1987), todos aprendem juntos e em 

comunhão. 

Dessa forma, a interação é um mecanismo 

facilitador da aprendizagem, por permitir aos sujeitos 

através da troca de experiências e conhecimentos a 

aprendizagem recíproca. E daí surge a importância, e ao 

mesmo tempo, a necessidade de proporcionar a 

interatividade entre o aluno e o computador, para que se 

possibilita o estímulo a busca de novos conhecimentos 

utilizando as tecnologias de informação e comunicação. 

Sabe-se que o computador é um equipamento que 

oferece inúmeras utilidades a pessoa, por permitir ao 

individuo atividades como: ler, escrever, calcular, 
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pesquisar, enfim, é como se fosse, ou melhor, é um 

verdadeiro livro eletrônico virtual, por isso, dispõem de 

elementos muitos úteis a instrumentalização pedagógica.   

Nardi (1999) trata sobre a “ecologia da informação” 

(ambiente virtual de aprendizagem), trazendo o conceito da 

mesma como o sentido da diversidade, evolução contínua e 

localidade, que favorece compreender o movimento dos 

ambientes virtuais de aprendizagem nos quais atividades 

humanas, recursos e múltiplas mídias ajustam-se um em 

relação ao outro e co-evoluem nesses ambientes. 

No entanto, ao definir a conceituação da ecologia da 

informação, o autor faz referências ao estabelecimento da 

interatividade proposto por estes ambientes, mesmo que 

não sejam propostos pelos conectores de um ambiente 

virtual de aprendizagem, haverá a interação, pois, esta é 

uma atividade pertinente ao uso do próprio equipamento.  

 

4. AS TIC’S E AS EXPRESSÕES DE AFETIVIDADE NO 

CONTEXTO EDUCATIVO 

 

O afeto, assim como tanto outros sentimentos está 

sendo escasso nas relações interpessoais, pois, com a 

globalização e o sentimento de competitividade da 

sociedade hodierna, as pessoas estão ficando cada vez mais 

individualistas, e se distanciando umas das outras. E a 

disseminação dessas atitudes está alargando-se 

gradativamente por todos os ambientes sociais, inclusive no 

contexto educativo.  

Sendo assim, compreender a importância das TIC’s 

no contexto educacional, não infere a complexibilidade dos 
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novos conceitos de relações interpessoais, mas sim, 

possibilita a ação reflexão do indivíduo a partir das 

interações desenvolvidas pelas diversas formas de 

comunicação e informação promovidas pelos recursos 

tecnológicos, subsidiadas pelos diferentes mecanismos de 

expressão: texto, música, imagem, etc. tornando as relações 

entre as pessoas, mais humanizadas.  

Com isso, compreende-se que humanizar o processo 

ensino aprendizagem é a principal ferramenta para 

desenvolvermos laços de afetividade que 

imprescindivelmente aproximarão professor do aluno e, 

além disso, auxiliaram na superação das dificuldades de 

aprendizagem na fusão entre o uso das TIC’s e a harmonia 

entre os integrantes do contexto educativo.  

Portanto, trabalhar a afetividade e os aspectos 

emocionais no desenvolvimento das atividades realizadas 

para a promoção da aprendizagem, é muito importante para 

que os sujeitos possam intervir positivamente no mundo e 

conscientizar-se dos aspectos internos e externos que os 

constituem, visto que, a afetividade é um fator de grande 

relevância na vida das pessoas.   

As tecnologias de informação e comunicação 

(TIC’s) estão influenciando com afinco as relações entre as 

pessoas, pois com a praticidade e a agilidade dos serviços 

oferecidos pelo computador e a internet, a adesão a eles 

aumenta diariamente, e no contexto educativo, a realidade 

não é diferente, pois, visto a utilidade e a potencialidade 

educativa desses elementos é essencial que os utilizem para 

a formação e o desenvolvimento da aprendizagem dos 
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educandos, até porque, esta é ainda, uma das principais 

exigências do mercado de trabalho. 

Considerando as TIC’s como instrumentos de 

promoção do processo ensino aprendizagem, vale salientar 

que elas são úteis por permitir que o aluno envolva-se com 

os elementos tecnológicos e adquira conhecimentos 

pertinentes a sua formação, bem como, habilidades de 

manusear esses elementos através da interação com eles, e 

do mesmo modo, estabeleça relações interativas com outras 

pessoas podendo expor seus sentimentos de afetividade e 

construir novos conhecimentos a partir da reciprocidade na 

troca de informações, desenvolvendo assim sua 

aprendizagem. 

 

5. AS TIC’S COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO PARA 

PESSOAS COM NEE 

 

 Com a globalização e o dilacerado desenvolvimento 

tecnológico, o uso de equipamentos de informática para 

navegação, pesquisa, interação, estudo e comunicação, tem 

sido exigido cada vez mais, e ao mesmo tempo, facilitado 

de forma significativa às relações do indivíduo com o outro 

e com o meio e a aproximação dele ao conhecimento. No 

entanto, diante dessa realidade acerca desses recursos, sua 

utilidade no contexto educacional tem sido nitidamente 

notada pela relevância que esses elementos assumem na 

vida das pessoas. Dessa forma, no que se refere à utilização 

do computador Papert (1994 apud ZULIAN e FREITAS, 

2000, s/p), afirma que,  
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... é uma ferramenta de trabalho com a qual 

o professor pode utilizar diversos cenários 

de ensino e aprendizagem, entre eles, 

tutores, simuladores, demonstrações, jogos 

educativos, ferramentas de textos, desenhos 

e imagens, dependendo de seus reais 

objetivos educacionais. 

 

Por isso, o uso desses equipamentos mediatizado 

pelas orientações pedagógicas pode possibilitar ao 

educando surdo um acompanhamento das atividades 

realizadas e, possivelmente a aprendizagem daquilo que 

está sendo trabalhado com os alunos regulares, garantindo 

as mesmas possibilidades de desempenho a todos. Para 

Lima (2010), a informática, contando com os recursos das 

TIC’s e dos ambientes virtuais de aprendizagem, pode 

auxiliar no processo de mediação/interação das pessoas 

com NEE, e em sua consequente apropriação de 

conhecimentos. 

As TIC’s proporcionam ao aluno com NEE um 

maior aproveitamento do conteúdo escolar, por permitir 

através da utilização de seus recursos a apropriação do 

conhecimento, ou seja, a construção do saber daquilo que 

lhe é transmitido. Emer (2011) enfatiza a necessidade de 

formação de professores e profissionais que saibam lidar 

com as TIC. Indicando que há cursos oferecidos pelo MEC 

que trabalham recursos da TIC e da TA, para tanto, 

percebeu em sua pesquisa que muitos professores são 

contrários à inclusão, muitos acham que sala de recurso é 

continuação de apoio pedagógico ou que os alunos 

deveriam estar na escola de Educação Especial. 
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6. A UTILIZAÇÃO DAS TIC’S COMO RECURSO DE 
APRENDIZAGEM PELOS DEFICIENTES MOTORES 

 

 A utilização das TIC’s pode contribuir de forma 

muito eficiente no processo de comunicação, construção de 

conhecimentos e interação dos deficientes motores, pois, é 

notável que elas sejam fundamentais para que esses 

indivíduos possam executar tarefas que as suas condições 

físicas não permitiriam que eles as realizassem. Nessa 

perspectiva, vale salientar que, o uso desses mecanismos é 

muito mais que um simples entretenimento para as pessoas 

com deficiência motora, mas sim, um meio aprendizagem, 

de interação, informação e comunicação com os demais, 

superando desafios ocasionados pela deficiência física da 

qual é portador. 

Valente (1997 apud ZULIAN e FREITAS, 2000) 

coloca que, 

 
O computador significa para o deficiente 

físico um caderno eletrônico; para o 

deficiente auditivo, a ponte entre o concreto 

e o abstrato; para o deficiente visual, o 

integrador de conhecimento; para o autista, 

o mediador da interação com a realidade; e, 

para o deficiente mental, um objeto 

desafiador de suas capacidades intelectuais. 

(s/p) 

 

Com isso, permitir a utilização do computador e 

demais recursos tecnológicos de informação e 

comunicação, possibilita ao indivíduo com NEE maiores 

possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento 
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educativo, até porque, esses equipamentos são excelentes 

ferramentas de aprendizagem para esse público. 

Portanto, no que tange ao uso das TIC’s no processo 

ensino aprendizagem para pessoas com deficiências, 

Mantoan (2000, p.58) comenta, 

 
...em uma palavra, precisamos somar 

competências, produzir tecnologia, aplicá-

la à educação, à reabilitação, mas com 

propósitos muito bem definidos e a partir 

de princípios que recusam toda e qualquer 

forma de exclusão social e toda e qualquer 

atitude que discrimine e segregue as 

pessoas, mesmo em se tratando das 

situações mais cruciais de apoio às suas 

necessidades.  
 

É importante que todos contribuam para o 

desenvolvimento da aprendizagem de todos os educandos, 

adotando mecanismos pedagógicos que os conscientizem 

de sua importância na prática da cidadania e da necessidade 

de construir novos conhecimentos, independente das suas 

condições físicas. Pois, esta é uma tarefa de todos, e se 

nota-se nas TIC’s uma ferramenta de produção e facilitação 

do saber, acredita-se que esta deve ser uma tarefa tanto dos 

profissionais da educação como de todo cidadão, na 

perspectiva de fazer valer o que dispõe o artigo 205 da 

Constituição Federal, 

 
A educação, direito de todos e dever do 

Estado e da família, será promovida 

incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando o pleno 

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

qualificação para o trabalho. 

 

Se o documento legislativo federal determina a 

educação como um direito de todos, todos devem construir 

a aprendizagem promovida por ela, pois, é incongruente 

com os princípios de inclusão e respeito às diferenças, e até 

mesmo com o que dispõe a CF, qualquer atitude que 

impossibilite, ou seja, inviabilize o deficiente motor de 

interagir e construir conhecimentos, sendo compreendidos 

como atos discriminatórios. 

 

7. A IMPORTÂNCIA DAS TIC’SPARA A ESCOLA INCLUSIVA 
 

Sendo um dos recursos alternativos de promoção do 

processo ensino aprendizagem, as TIC’s têm imposto 

grande relevância para a construção do saber pelas pessoas 

deficientes e a concretização da escola inclusiva, porém, 

incluir as tecnologias de informação e comunicação nos 

procedimentos metodológicos desenvolvidos em sala de 

aula é indiscutivelmente um aspecto muito positivo para a 

inserção do aluno com NEE na escola regular e sua 

formação educacional. 

Segundo Zulian e Freitas (2000, p. s/n) 

 
...os ambientes de aprendizagem baseados 

nas tecnologias da informação e da 

comunicação, que compreendem o uso da 

informática, do computador, da Internet, 

das ferramentas para a Educação a 

Distância e de outros recursos e linguagens 

digitais, proporcionam atividades com 

propósitos educacionais, interessantes e 
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desafiadoras, favorecendo a construção do 

conhecimento, no qual o aluno busca, 

explora, questiona, tem curiosidade, 

procura e propõe soluções. O computador é 

um meio de atrair o aluno com 

necessidades educacionais especiais à 

escola, pois, à medida que ele tem contato 

com este equipamento, consegue abstrair e 

verificar a aplicabilidade do que está sendo 

estudado, sem medo de errar, construindo o 

conhecimento pela tentativa de ensaio e 

erro. 
 

A escola deve favorecer a exploração dos recursos 

tecnológicos, e capacitar os docentes para trabalharem com 

esses recursos, a fim de fazer com que, isso possa aumentar 

os resultados positivos obtidos com todos os alunos em sala 

de aula, mais precisamente, daqueles que possuem 

deficiência motora, os quais encontra maiores desafios para 

participar e intervir em sala de aula e construir 

conhecimentos. 

 

8. AS TIC’S COMO MEDIAÇÕES PEDAGÓGICASPARA 
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA MOTORA 

 

Trabalhar com recursos que atendam as 

necessidades dos educandos deve ser prioridade de todo 

educador, pois, as mediações pedagógicas utilizadas para a 

transmissão do conhecimento são literalmente definidoras 

dos resultados obtidos em sala de aula. No entanto, 

considerando a relevância desses aspectos a utilização das 

TIC’s como mediação pedagógica, provavelmente 

contribuirá para o desenvolvimento educativo dos 

deficientes motores, esse é um recurso que já existe em sala 
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regular, mas precisa ser incutido para o aluno com NEE, no 

intuito de intervir para facilitar seu desenvolvimento. Para 

Brito e Purificação (2011), o computador é uma ferramenta 

instrucional, que deve fazer parte da escola. Pois, 

atualmente os alunos têm grande facilidade para interagir 

com esses instrumentos e operá-los, por isso, a 

aprendizagem pode ser facilitada com a utilização desses 

subsídios.  

Segundo Bielschowsky e Prata (2010), o Brasil tem 

investido no desenvolvimento de ações que utilizem as TIC 

nas escolas, em colaboração entre o Ministério da Educação 

e os Governos Estaduais e Municipais, uma vez que para 

que estes recursos sejam utilizados, é necessário investir 

também na formação continuada dos professores. Ainda 

como asseguram os autores, há parcerias entre Governos 

Federais, Estaduais e Municipais para oferecer cursos de 

capacitação para professores que desejam trabalhar com as 

TIC. 

Há, portanto, uma grande dificuldade na 

concretização desse trabalho porque uma grande maioria 

dos professores não são capacitados para realizar esse 

trabalho com os alunos em sala, dificultando o acesso dos 

alunos com NEE aos recursos tecnológicos e ao 

conhecimento. Bardy (2010), Bortolozzo (2007) e Emer 

(2011) relacionam as TIC e o trabalho com pessoas com 

Necessidades Educacionais Especiais (NEE) de forma 

geral. Bardy (2010) fala sobre as TIC que estão sendo 

utilizadas na escola, que necessitam de formação dos 

professores para o uso destas tecnologias. 
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Nesse sentido, vale salientar que os governantes 

precisam também, atentar para a qualificação e capacitação 

profissional dos educadores para que se trabalhe utilizando 

as TIC’s como mediações pedagógicas, tornando o contexto 

escolar a cada dia um ambiente mais dinâmico e adequado 

à construção do conhecimento, independentemente das 

necessidades educacionais dos alunos, de modo que, todos 

possam alcançar os conhecimentos necessários para seu 

desenvolvimento escolar e prática da cidadania. 

Lima (2003) traz em sua pesquisa os recursos 

tecnológicos e pedagógicos necessários para que pessoas 

com NEE se apropriem de ferramentas computacionais, na 

interação com ambientes digitais e virtuais. Portanto, a 

autora desenvolveu seu estudo sob observação da utilização 

desses recursos por pessoas com NEE e pode notar a 

relevância desses elementos no processo ensino 

aprendizagem. 

 

9. AS TIC’S NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM DE 

PESSOAS SURDAS 

 

 O processo ensino aprendizagem, como o próprio 

termo já sugere se constitui através da transmissão e 

assimilação dos conteúdos trabalhados em sala de aula, e 

também fora dela. É o processo pelo qual o indivíduo 

necessita passar para adquirir sua formação e, com isso, 

constituir-se como cidadão crítico e consciente. Sendo este, 

um direito de todo ser humano, independentemente de suas 

habilidades, dificuldades ou necessidades educacionais. 

Portanto, referindo a utilização das tecnologias de 
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informação e comunicação no desenvolvimento desse 

processo para pessoas surdas, arremete ao educador usar 

essas tecnologias para aproximar o aluno do conhecimento, 

diminuindo assim os obstáculos encontrados por esses 

indivíduos para a construção do conhecimento. 

Pois, essa é a principal ferramenta que pode utilizar, 

para proporcionar ao educando surdo uma aprendizagem 

satisfatória, igualmente aos alunos regulares, e com isso, 

valorizar sua prática educativa mostrando que há 

possibilidades de através da utilização das TIC’s, de 

melhorar o desempenho docente e garantir a aprendizagem 

desses educandos. 

Emer (2011) descreve sobre o uso das TIC’s como 

recurso digital de Tecnologia Assistiva (TA) aplicadas nas 

salas de recursos e nas salas de ensino regular. Porém o uso 

desses instrumentos viabiliza a inclusão e interação dos 

sujeitos surdos no mundo regular, estabelecendo relações 

concretas entre os indivíduos e o conhecimento, a partir da 

utilização dos equipamentos de informática. 

Farias (2006) diz que o computador e todos os seus 

aparatos como ferramenta colaboram para o ensino de 

surdos, contribuindo para com a prática pedagógica de 

professores e profissionais que trabalham com pessoas com 

DA. Enfatizando assim, a relevância da utilização do 

computador para a realização do processo ensino 

aprendizagem com essa modalidade de educando. 

 Pois, com as mudanças sócio históricas que se vem 

idealizando ao longo dos anos, os equipamentos de 

informática estão cada vez mais ligados as pessoas, e a 

utilização desses elementos tem se evidenciado claramente 
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nas intrínsecas relações entre os indivíduos e o computador, 

a fim de tornar as informações disponíveis uma fonte de 

conhecimentos que podem enriquecer a aprendizagem e o 

desenvolvimento da pessoa. Entretanto, considerando o 

punho pedagógico oferecido por estes elementos, que 

podem ser trabalhados com pessoas surdas, percebe-se que 

sua utilidade surge da praticidade que ele adequa a 

construção do saber. Pois como afirma Gadotti (apud 

LINHARES, TRINDADE, 2003, p.115), “hoje as teorias do 

conhecimento na educação estão centradas na 

aprendizagem”. 

A utilização das TIC’s no processo ensino 

aprendizagem, está sendo cada vez mais incorporadas, nos 

trabalhos de inclusão de alunos com NEE, tanto para os 

surdos, como para portadores de outras necessidades 

educacionais especiais, até porque, as tecnologias de 

informação e comunicação são excelentes instrumentos de 

suporte à veiculação das informações propostas pela 

internet, visto que pelas relações que estão se estabelecendo 

entre o indivíduo e esses recursos, o domínio dos 

equipamentos computacionais surge até como uma questão 

de sobrevivência, ou seja, necessidade para o indivíduo. 

Conforme Maria Teresa Eglér Mantoan (2000, 

p.02), 

 
para se tornarem inclusivas, acessíveis a 

todos os seus alunos, as escolas precisam se 

organizar como sistemas abertos, em 

função das trocas entre seus elementos e 

com aqueles que lhe são externos. Os 

professores precisam dotar as salas de aula 
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e os demais espaços pedagógicos de 

recursos variados, propiciando atividades 

flexíveis, abrangentes em seus objetivos e 

conteúdos, nas quais os alunos se 

encaixam, segundo seus interesses, 

inclinações e habilidades... 

 

Isso implica na atribuição de métodos e recursos 

que, além de facilitar a assimilação e compreensão dos 

conteúdos, favoreçam o desenvolvimento da aprendizagem 

de forma igualitária, entre os estudantes surdos e os 

regulares, considerando esta, uma prática pertinente a ação 

docente na escola inclusiva e para que haja respeito aos 

limites e possibilidades de cada pessoa. 

Corroborando ao que defende o autor, a utilização 

das TIC’s permite a construção de um processo ensino 

aprendizagem mediatizado pela informação, e que pode ser 

muito útil para o trabalho com pessoas que possuem DA. 

No entanto, é necessário que haja maior atenção do 

educador durante o trabalho em sala para que se promova a 

conversão dessas informações em conhecimentos para os 

educandos. 

Valente (1991, 1997), pesquisa a validade do uso do 

computador pelos alunos com necessidades educacionais 

especiais, e acredita que este recurso auxilia qualquer que 

seja o grau de necessidade do aluno, até porque é composto 

de diversas ferramentas, e estas propiciam um trabalho 

lúdico-pedagógico, desde que mediado por profissionais 

qualificados. 

Contudo, as TIC’s são muito úteis para a inclusão 

dos alunos com NEE em sala regulares, entretanto, deve 
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haver qualificação profissional para que se utilize 

adequadamente esses recursos, possibilitando o 

desenvolvimento integral do aluno, na perspectiva de 

proporcionar-lhe formação ética e profissional, em 

harmonia com as suas semelhanças e diferenças dos 

demais, possibilitando assim, a formação crítica e a postura 

cidadã que resguarda a educação atual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando o que foi levantado com este estudo, 

as TIC’s possuem grande relevância no processo ensino 

aprendizagem de pessoas com deficiências motoras, e, além 

disso, possibilita esses indivíduos interagir com os 

instrumentos computacionais e virtuais. No entanto, a 

utilização das tecnologias de informação e comunicação 

como mediações pedagógicas, demandam diversas 

contribuições para a inclusão e desenvolvimento do aluno 

com NEE, até porque, através da exploração desses 

elementos os indivíduos adquirem conhecimentos e 

desenvolvem-se intelectualmente, e ainda, esses recursos 

são muito atraentes aos sujeitos. 

Dessa forma, suas contribuições para a formação do 

indivíduo e sua inserção na escola regular são nitidamente 

notadas, pelas influências que o contexto sociocultural 

impõe no educando do mundo hodierno. Pois, com a 

globalização e o dilacerado desenvolvimento tecnológico, 

as pessoas estão cada vez mais se adaptando ao uso das 

tecnologias de informação e comunicação, em suma, o 

computador está tornando-se algo inerente ao ser humano. 
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Devido sua utilidade e a praticidade dos recursos eu ele 

oferece. 

Contudo, a inclusão desse equipamento no contexto 

escolar, e a utilização dos recursos oferecidos por eles para 

a promoção do processo ensino aprendizagem, 

provavelmente facilitará o desenvolvimento educativo das 

pessoas com deficiência motora, porém, este é um 

equipamento que, além de proporcionar a interação e 

comunicação do sujeito com o meio, possibilita a ele 

através de suas utilidades aproximarem-se do 

conhecimento, e com isso, transformá-lo em aprendizado.   

As TIC’s são muito importantes para a construção 

da aprendizagem de pessoas surdas, pois, elas permitem 

que essas pessoas mesmo sem possuir o sentido da audição, 

possam interagir com as informações e os conteúdos 

transformando-os em conhecimentos, na perspectiva de 

através dessa conquista obter a formação social, 

profissional e cultural necessária para constituir-se cidadão, 

e com isso, poder intervir no mundo e contribuir para 

mudá-lo. Assumindo seu papel transformador e crítico 

consciente. 

A inclusão dos alunos com NEE em sala regulares, 

contribui bastante na aceitação e respeito às diferenças e 

semelhanças entre os seres humanos, pois, inserir esses 

educandos no contexto educacional regular é muito mais 

que incluir, é criar mecanismos de interação e conceber 

condições de desenvolvimento igualmente é concedida aos 

estudantes que não possuem NEE, promovendo assim, 

muito mais que a inclusão escolar, a conscientização de 
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respeito aos limites e possibilidades do outro, considerando 

o indivíduo como um ser condicionado, porém, inacabado. 

Para tanto, é importante também que haja 

qualificação profissional para o trabalho pedagógico com as 

TIC’s e a inclusão dos alunos surdo em sala regularem, 

pois, se for disposto os recursos e não forem capacitados os 

professores de nada irá adiantar, até porque, para que se 

possam explorar as utilidades das tecnologias de 

informação e comunicação nesse processo é preciso que se 

saiba operar os equipamentos, para que se desenvolva o 

processo ensino aprendizagem sob a utilização dos 

mesmos, dando assim, a necessária ênfase a ação educativa 

da escola inclusiva. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANDRADE. Andressa de. Uso(s) das novas tecnologias 

em um programa de formação de professores: 

possibilidades, controles e apropriações. Mestrado da 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, 

2008. 

 

BARDY, L. R. Objetos de aprendizagem em contextos 

inclusivos: subsídios para formação de professores. 
225f. Dissertação (Mestrado em Educação Especial). 

Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 

2010.BDTD. Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD). Disponível em 

<http://bdtd2.ibict.br/> acesso dia 25 jun. 2012. 

BRITO, G. S. PURIFICAÇÃO, L. Educação e novas 

tecnologias: um (re)pensar. 3 ed. Curitiba: Ibpex, 2011. 
 



 - 236 -   

BIELSCHOWSKY, C. E.; PRATA, C. L. Portal 

Educacional do professor do Brasil. In: Revista de 

Educación, 352. Mayo-agosto. 2010. Disponível 

em:<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/

0000013441.pdf> acesso em 01/07/12. 
 

BORTOLOZZO, A. R. S. Banco de dados para as 

tecnologias de informação e comunicação na prática 

pedagógica de professores de alunos com necessidades 

educacionais especiais. 128f. Dissertação (Mestrado em 

Educação). Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 

Curitiba, 2007. 
 

CARNEIRO, Moaci Alves. LDB fácil. 4ª ed. Petrópolis: 

Vozes, 1999. 
 

EMER, S. O. Inclusão escolar: Formação docente para o 

uso das TICs aplicada como Tecnologia Assistiva na 

sala de recurso multifuncional e na sala de aula. 163f.  

Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. 

 

FARIAS, S. B. As tecnologias de informação e 

comunicação e a construção do conhecimento pelo aluno 

surdo. 94f. Dissertação (Mestrado em Educação). 

Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2006. 

 

FREIRE, Paulo. Educação na Cidade. São Paulo: Editora 

Vozes, 1995. 
 

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17a ed., Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
 



 - 237 -   

HABERMAS, J. Teoria de la acción comunicativa. 

Volume I - Racionalidad de la acción y racionalización 

social. Madrid: Taurus Humanidades, 1989. 
 

LEMOS, A. In Web: http://www.facom.ufba.br/ 

hipertexto/andre.htm, consultado em maio, 2001. 
 

LIMA, C. R. U. Acessibilidade tecnológica e pedagógica 

na apropriação das tecnologias de informação e 

comunicação por pessoas com necessidades educacionais 

especiais. 186f. Dissertação (Mestrado em Educação). 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

2003. 
 

LIMA, E. M. Modalidades de mediação na interação 

entre sujeitos com paralisia cerebral em ambientes 

digitais de aprendizagem. 123f. Dissertação (Mestrado em 

Educação). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2010. 
 

LINHARES, Célia, TRINDADE, Maria de Nazaret. 

Compartilhando o mundo com Paulo Freire. São Paulo: 

Cortez: Instituto Paulo Freire, 2003.  

MANTOAN, Maria Teresa Eglér. Texto publicado em 

Espaço: informativo técnico-científico do INES, nº 13 

(janeiro-junho 2000), Rio de Janeiro: INES,2000, p. 55-60. 

NARDI, B. A. & O’Day V. L. Information Ecologies.2ª ed. 

Cambridge. MIT Press, 1999. 
 

ROGOFF, B. Children’s guided participation and 

participatory appropriation in sociocultural activity. In: 

WOZNIAK, R. H.; FISCHER, K. W. (Eds.), Development 

in context: acting and thinking in specific environments. 

Hillsdale: Erlbaum, 1993, p. 121-154. 
 

http://www.facom.ufba.br/hipertexto/andre.htm
http://www.facom.ufba.br/hipertexto/andre.htm


 - 238 -   

SELWYN, N. O uso das TIC na educação e a promoção 

de inclusão social: uma perspectiva crítica do Reino 

Unido. In: Educ. Soc., Campinas, vol. 29, n. 104 Especial, 

p.815-850, out. 2008.Disponível em 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/000

0012620.pdf> acesso em 02/07/2012. 
 

VALENTE José Armando (org.). Liberando a mente: 

computadores na educação especial. Campinas: 

UNICAMP, 1991. 
 

ZULIAN, Margaret Simone; FREITAS, Soraia Napoleão. 

Artigo Formação de professores na educação inclusiva: 

aprendendo a viver, criar, pensar e ensinar de outro 

modo. Cadernos de Educação Especial / Universidade 

Federal de Santa Maria. Centro de Educação / 

Departamento de Educação Especial / Laboratório de 

Pesquisa e Documentação -LAPEDOC -. Vol. 2 (2001) - Nº 

18 (2001) - 112 p. - Santa Maria. Disponível: 

http://www.ufsm.br/ce/revista/ceesp/2001/02/r5.htm 

. Acessado em 25/10/2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 239 -   

CAPÍTULO 12 
 

A SUBJETIVIDADE NO MUNDO DAS TIC’S 

 

Cícera Cristina Barros de Oliveira Melo28 

 

INTRODUÇÃO 
 

Na sociedade atual que vivemos é fácil ver pessoas 

nas ruas, bares, restaurantes, lojas, faculdades, escolas e 

outros locais com smartphones, tablets e notebooks 

conectados a internet de forma a esquecer das pessoas e o 

mundo ao seu redor. A era da tecnologia chega a todos os 

lugares invadindo a vida pessoal e profissional do homem 

numa evolução imensa, pois a cada momento da história da 

humanidade surge uma ferramenta tecnológica nova 

exigindo mais do ser humano nessa sociedade atual. Por 

este motivo resolvi pesquisar sobre esse tema tão 

comentado nos dias atuais. 

A tecnologia surgiu como facilitadora para a vida 

profissional e pessoal do ser humano de uma maneira que o 

próprio homem não consegue mais sobreviver sem ela. A 

interação entre as pessoas é uma realidade, pois o homem 

busca através dela fugir dos problemas do seu dia a dia e se 

refugia no mundo irreal, procurando escapar um pouco da 
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realidade que vive, a qual muitas vezes é sufocante e 

impossível de se conviver constantemente. E dessa maneira, 

o tempo se acarreta de mostrar que o universo virtual é 

imaginário, alienado e, sobretudo, totalmente diferente da 

vida social em que vive. 

O mundo virtual leva o ser humano para o caminho 

da imaginação de uma maneira que faz esquecer por um 

tempo os problemas e situações que ocorrem em seu 

cotidiano. 

O homem ao criar a comunicação virtual procurou 

unir as pessoas mesmo geograficamente distantes ou em 

tempo real, mas esse objetivo transpassou para o imaginário 

de maneira que o ser humano hoje tem dificuldade de se 

relacionar com pessoas fisicamente presentes pelo fato da 

tecnologia dar ferramentas que faz com que não precise sair 

de casa para se relacionar, pois utiliza a internet através das 

redes sociais para se comunicarem e fizer amizades. 

O ser humano através do mundo virtual se expressa 

de forma direta, objetiva e muitas vezes verdadeira, pois 

muitas pessoas são tímidas e não consegue expor algo sobre 

determinado assunto porque tem vergonha e busca as redes 

sociais como cano de escape para superar suas dificuldades. 

O universo virtual apesar de facilitar a comunicação 

com milhares de pessoas, ele coloca o homem na solidão, 

ou seja, no isolamento, mesmo conectado a várias pessoas, 

mas ao mesmo tempo fisicamente distantes dela num 

ambiente de um quarto ou de uma sala o computador e o 

internauta, o próprio homem. A internet trouxe muitas 

conquistas e descobertas, mas o ser humano precisa buscar 



 - 241 -   

alternativas para superar os seus diversos problemas que 

ocorrem na sua vida pessoal e profissional. 

A subjetividade nesse contexto atual da sociedade 

expressa as angústias do ser humano diante do novo, do 

imaginário, buscando resposta ou conceito para ‘tudo’ de 

tal maneira que foge até do real para o irreal na busca de ser 

mais uma alternativa para o homem fugir dos seus 

problemas e de suas complexidades em relação aos seus 

relacionamentos com pessoas do seu convívio social. 

 

1. DESENVOLVIMENTO 
 

A subjetividade é algo que expressamos de acordo 

com o conceito que cada indivíduo expõe na sua 

interpretação ou na sua forma de falar. Além disso, diz 

respeito ao sentimento de cada ser humano, ou seja, sua 

opinião sobre determinado assunto. É formada por meio das 

crenças e dos valores do indivíduo, conforme suas 

experiências e sua maneira de viver. 

 

Foi dito antes que todo ser humano, como 

ponto singular de um holograma, contém o 

cosmo em si. (...) contém a multiplicidade 

interior, as personalidades virtuais, uma 

infinidade de personalidade quiméricos, 

uma poli existência no real e no imaginário, 

o sono e a vigília, a obediência e a 

transgressão, o ostensivo e o secreto, (...) 

cada um contém galáxias de sonhos e de 

fantasias, impulsos indomáveis de desejos e 

de amores, abismos de infelicidade, (...) 

Cada um contém uma solidão inacreditável, 
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uma pluralidade extraordinária, um cosmo 

insondável. (MORIN, 2000, p.94). 

O sujeito através da subjetividade passa em primeiro 

plano pela sua questão de ser humano de natureza 

intrínseca, ou seja, ligado à forma inseparável ao ser e o que 

diz respeito ao próprio ser. Além de estar sempre na busca 

do seu ser individual e de se debater com seus planos 

prático, físico e espiritual. 

O ser humano tem o dom e a capacidade de 

conhecer e perceber o sentido das coisas; entender e de 

mudar e criar coisas novas, as quais acontecem se formam 

no íntimo do homem, ou seja, na sua alma o que 

denominamos subjetividade. 

A tecnologia vem a cada momento dentro da 

sociedade tecnológica avançando, surgindo novas máquinas 

modernas, provocando dessa forma o homem para a busca 

de outra forma de criação, buscando sempre usar a ciência e 

a tecnologia em função do seu bem estar. E a cada 

momento que constrói algo, busca ter conhecimento, 

domínio da situação e de melhoria para sua vida no dia a 

dia. O avanço da tecnologia caracteriza uma sociedade 

tecnológica capitalista, na qual busca sempre o 

conhecimento e a construção do novo.  E esse novo surge 

de diversas fontes científicas que buscam o caminho da 

produção de bens e serviços para o bem estar, o 

crescimento e o desenvolvimento de uma sociedade. 

 

Tecnologia é, pois, o conhecimento 

científico transformado em técnica, que, 

por sua vez, irá ampliar a possibilidade de 
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produção de novos conhecimentos 

científicos. Na tecnologia está a 

possibilidade de efetiva transformação do 

real. Ela é afirmação prática do desejo de 

controle que subjaz ao se fazer ciência e 

pressupõe ação, transformadora; é plena de 

ciência, mas é, também, técnica. 

(CORRÊA, 1997, p.253). 

 

Na sociedade tecnológica que vivemos, o ser 

humano se apresenta de forma diversificada, ou seja, o 

indivíduo troca de nome, sexo, idade, namora, mente, 

inventa, omite, dentro de um contexto tecnológico que a 

tecnologia o oferece através do computador e esquece-se de 

sua verdadeira identidade como ser humano. 

As TICs - Tecnologia da Informação e 

Comunicação possibilitou ao homem sair do mundo real e 

mergulhar no irreal imaginário. E de criar e de ir além da 

imaginação, através da subjetividade, ou seja, um caminho 

para o novo, invisível por meio de uma conexão. E esse 

novo transforma comportamentos, maneiras de viver e de se 

relacionar com o outro, buscando no imaginário de si 

mesmo. E a cada avanço da tecnologia o ser humano 

procura sua satisfação, seu desejo, seu querer, mas estar 

amarrado às inovações tecnológicas que a cada descoberta 

faz o ser humano ficar escravo de si mesmo. O homem às 

vezes no seu momento de descanso conecta com o universo 

virtual para escapar por alguns minutos da realidade, por 

está insuportável viver, devido aos avanços das TICs que a 

cada momento exige mais do ser humano em todos os 

setores dentro da sociedade. 
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A tecnologia avança possibilitando ao homem a 

informação, comunicação, poder, controle de produção e 

serviço, na busca da plenitude do conhecimento. E através 

dessa busca incansável o ser humano procura sempre sua 

satisfação, seu prazer para superar as exigências que os 

avanços tecnológicos trouxeram para humanidade. 

 
No tempo real do ciberespaço, oferecem-se 

ao indivíduo mais possibilidades: a 

identidade torna-se fragmentada quando 

convertemos o que somos de múltiplas 

maneiras. Como construímos e 

reconstruímos o eu depende muito de 

crescentes números de pessoas que 

encontramos e de como elas nos 

respondem. (LIPTON, 1996, p. 343).  

 

A televisão é um meio de comunicação essencial 

para o avanço da tecnologia. Atualmente possui um poder 

de transmitir diferentes formas de viver de uma sociedade: 

sentimentos, pensamentos, experiências e papéis. E dessa 

forma, influencia outras maneiras ou comportamentos de 

uma sociedade. O homem passa a perceber através do 

contato visual diversas formas de estilo de vida que leva 

esse indivíduo a repensar o que precisa mudar na sua vida. 

No contexto da tecnologia a comunicação, ou seja, 

a informação visual proporciona ao homem a criação do 

imaginário e de diversas formas tecnológicas na construção 

do conhecimento com o objetivo de criar o novo, gerando 

novos conhecimentos.  
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As Angústias do homem no Mundo Virtual 
 

A virtualização da sociedade tecnológica aumenta 

a cada dia a angústia e a solidão do ser humano no contexto 

social universal. O homem nesse momento da conjuntura 

social da atualidade sofre esses traumas psicológicos, 

devido o mau convívio sociocultural entre pessoas de um 

mesmo ambiente social. E ao mesmo tempo a virtualização 

se torna um meio de comunicação entre pessoas sem ter que 

está fisicamente presente, as quais possuem dificuldades de 

se relacionar. Portanto, a interação não pode ser 

instrumento ou ferramenta de solidão ou angústia da 

sociedade atual. 

O mundo virtual atualmente é compartilhado por 

milhões de pessoas do mundo inteiro, e através dele o ser 

humano cria uma vida totalmente diferente da sua realidade 

social, buscando dessa forma, sair do real para o imaginário 

na busca do prazer e do bem estar. 

Um dos pontos principais da solidão é a falta de 

segurança em si e confiança no outro e muitos procuram 

através da internet alternativas de isolamento, jogando, 

interagindo, escapando do problema que o próprio homem 

criou dentro dele. 

A internet é uma ferramenta importante no convívio 

entre as pessoas, mas devemos procurar saber usá-la e 

como utilizar esse instrumento, pois tanto é um benefício 

como também uma preocupação das futuras gerações. 

O papel do mundo virtual é unir as pessoas, conectá-

las, mas o efeito tornou-se diferente, solitário e ao mesmo 

tempo temos que acompanhar essa evolução tecnológica de 
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forma a ter que nos preocupar com as gerações futuras, pois 

a internet tanto facilita para comunicação e liberdade de 

expressão como também nos leva para o isolamento, 

solidão do homem contemporâneo. 

Atualmente o homem perdeu a confiança no 

convívio com as pessoas e, dessa forma, a socialização se 

tornou um processo difícil de manter existente entre os 

seres humanos. O ser humano cada vez mais não consegue 

está distante dos avanços tecnológicos e das redes sociais, e 

a cada momento sua solidão e isolamento vem mostrando 

uma enorme preocupação no contexto social atual. 

O surgimento da internet gerou uma facilidade que o 

ser humano criou através da interação entre pessoas e 

principalmente possibilitou o isolamento do homem, em 

especial os mais jovens, consequentemente por aceitar a 

tecnologia mais facilmente e de interagir mais 

frequentemente. Mas, o objetivo da tecnologia é trazer algo 

facilitador para a vida do ser humano. Entretanto, deve ser 

usada corretamente e não em excesso para evitar o uso 

errado da mesma. 

As pessoas na atual sociedade tecnológica que 

vivem, criam repugnâncias dentro do contexto da vida real, 

e se deslumbra nas maravilhas que o mudo virtual oferece. 

As maravilhas que esse mundo mostra, possibilita uma 

imaginação irreal, gerando algo que não necessitamos, ou 

seja, necessidade de precisarmos nos comunicar com outra 

pessoa. E passamos a viver o mundo virtual de forma a 

esquecer da realidade a nossa volta e achar que o irreal é 

real. 
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A tecnologia facilitou tanto a vida do homem que 

causou o isolamento das pessoas de forma a despertar a 

preocupação em separar os dois mundos, o virtual e o real, 

esse problema foi criado pelo próprio ser humano devido ao 

seu comodismo de sair de casa para conversar, namorar, 

fazer amizades com outras pessoas. E muitas pessoas 

acham que o que expõem na internet fica restrito só a ela e 

não ao mundo real que vive e dessa maneira se acha que 

pode colocar e fazer o que quiser no mundo virtual, 

demonstrando dessa forma a pessoa que é de verdade. 

Portanto, fazem coisas imagináveis no contexto virtual de 

uma maneira que invadem sites, roubam senhas, 

informações, criam notícias falsas, praticam crimes de 

bullying e outras. 

A sociedade atual que vivemos a interação entre 

pessoas é vista como algo encantador aos olhos do ser 

humano, o qual através da internet, fala, diz, ver e escreve o 

que quiser, apenas com alguns cliques no computador, 

notebook, tablet, smartphone e outras ferramentas 

tecnológicas que o mundo oferece. 

Na atual conjuntura que vivemos as pessoas tem 

muitas dificuldades em enfrentar as angústias do dia a dia e 

usam como cano de escape o mundo virtual. E 

principalmente as redes sociais é uma das alternativas que a 

tecnologia disponibiliza para que o homem possa superar 

suas dificuldades de relacionamento, solidão e angústias da 

sua vida pessoal. E através do virtual, da interação, se 

comunica com diversas pessoas, mas percebe com o tempo 

que não é real, e se depara em um grande vazio emocional, 

provocando uma profunda angústia e isolamento total, 
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percebendo que essa relação ou amizade virtual é de fácil 

acesso mais inteiramente insensato e irreal. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A subjetividade no mundo das TICs - Tecnologia de 

Informação e Comunicação - trouxe angústias e problemas 

diversos do ser humano no mundo imaginário numa 

dimensão imensa, através do mundo virtual na busca do 

prazer e do bem estar do homem. 

O ser humano usa a tecnologia e a ciência em 

função do seu bem estar. E com o avanço dessa tecnologia 

surgem as máquinas que contribui para facilitar o dia a dia 

do homem. Além de dar conhecimento e domínio da 

produção industrial e comercial. E dessa maneira o ser 

humano se tornou escravo dessa evolução tecnológica que 

ocorre a cada momento dentro dessa sociedade atual que 

vivemos. 

Os avanços tecnológicos surgem de diversas 

pesquisas científicas, relacionado à sociedade capitalista, 

buscando o novo e, consequentemente, a evolução da 

sociedade. A evolução da tecnologia acarreta mudanças 

profundas em uma sociedade, levando o homem a sair de 

seu mundo real para o imaginário, no qual o próprio ser 

humano busca se refugiar para fugir dos seus problemas 

cotidianos, procurando trazer respostas para aquilo que 

ainda não pode superar no seu convívio social dentro do 

contexto da sociedade tecnológica atual. 

A comunicação é um veículo essencial para o 

avanço da tecnologia, pois possibilita conhecer o mundo, 
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pessoas, lugares e coisas totalmente diferentes do seu jeito e 

forma de viver e de agir com o outro. E também abre as 

portas para um universo virtual cheios de maravilhas, 

novidades, sonhos e acima de tudo imaginário que leva o 

homem a pensar que tudo é verdadeiro e de passar a 

confundir o real do irreal. 

Precisamos utilizar a tecnologia de maneira que 

possamos ter um objetivo a alcançar, através da internet 

buscando o acesso de forma que não se torne um vício e 

sim uma necessidade de busca do desconhecido do novo. A 

internet tanto facilita e possibilita ao homem a 

comunicação, a informação e o conhecimento. Mas, 

também é utilizada de maneira errada, levando pessoas a 

invadir sites, praticar crimes de bullying, inventar notícias 

falsas, caluniar e outros.   
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CAPÍTULO 13 
 

PESQUISA PARTICIPANTE COMO OPÇÃO 
METODOLÓGICA PARA INVESTIGAÇÃO DA 

COMPREENSÃO DE PRODUÇÕES TEXTUAIS DOS 
ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Maria José Severo de Araújo29 

 

INTRODUÇÃO 
 

Quando se fala na compreensão em leitura de textos 

entre os alunos do Ensino Fundamental existem várias 

pesquisas nesse com relação a esse assunto que apontam 

para o baixo rendimento escolar desses alunos da educação 

básica.  

O próprio Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

já constatou esse problema em pesquisa realizada pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), com a realização da Prova Brasil e 

do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB). 

Outras instituições têm investigado a leitura de 

alunos da educação básica em vários aspectos, 

especificamente as pesquisas que investigam a questão 

específica da compreensão de textos escritos dos alunos do 
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ensino fundamental. Nesse contexto, citam-se as pesquisas 

de Santos (2004), que avaliam o desenvolvimento da 

compreensão em leitura com alunos de 5ª série de uma 

escola pública; Silva e Santos (2004) avaliando a 

interpretação da leitura e o desempenho acadêmico em 

universitários, em uma universidade particular, dentre 

outros. 

Entretanto, a compreensão de textos com alunos do 

ensino fundamental precisa ser mais pesquisada, até porque 

na percepção leitura é de grande importância para a 

melhoria da qualidade da educação escolar. Os alunos 

precisam ter tanto uma compreensão razoável em leitura em 

suas diversas funções, como também e, principalmente, 

precisam ter um domínio consciente do processo de 

compreensão de textos escritos em diferentes tipos e 

gêneros textuais.  

Durante os anos finais do ensino fundamental, pode-

se constatar a dificuldade de muitos alunos no que se refere 

a leitura de textos abordados, principalmente aqueles que 

demandavam um esforço mais intenso de compreensão, 

como a produção argumentativa, por exemplo. Existe sim, 

certa dificuldade em trabalhar com produções textuais que 

apresentavam uma linguagem mais elaborada e 

necessitavam de conhecimento sobre determinados recursos 

que são próprios da estrutura textual desses gêneros. 

O objetivo do trabalho é a proposição da pesquisa 

participante como opção metodológica para investigar a 

compreensão de produções textuais dos alunos do 5º ano do 

Ensino Fundamental, utilizando textos narrativos, 

expositivos e argumentativos. Para a realização do trabalho 
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foram definidos os seguintes objetivos específicos: testar 

instrumentos para avaliar a compreensão de textos; testar 

outros instrumentos para avaliar a compreensão de textos, 

como teste de múltipla escolha e, finalmente, interpretar e 

analisar os resultados dos testes de acordo com a 

fundamentação teórica estudada. 

Dessa forma, a relevância desta pesquisa é 

observada, principalmente, no propósito de utilizar a 

pesquisa participante para investigar a compreensão de 

textos com alunos do 5º ano do ensino fundamental. 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
1.1. O PROCESSO DE COMPREENSÃO NA LEITURA 

 

A aquisição da língua escrita é um processo no qual 

a leitura ocupa papel muito importante, pois é através dela 

que se estabelece uma ligação direta com as ideias de um 

autor através de seu texto. Mesma sendo essa interação 

essencial na percepção e também para a aprendizagem, as 

escolas estão repletas de indivíduos que são capazes, 

apenas, de decodificar o texto, isto é, podem dizer que as 

palavras e frases contidas num texto nos quais conseguem 

dizer o que aquelas palavras e frases representam e quais 

são as ideias do autor.  

Assim, pode-se afirmar que é de fundamental 

importância ensinar ao aluno a compreender o texto escrito, 

a fim de que se possa dar continuidade à escolarização. 

Kleiman (1989, p.7) destaca essa questão, fazendo alguns 

questionamentos:  
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[...] Podemos ensinar a compreensão? 

Podemos ensinar um processo cognitivo? 

Evidentemente que não. O papel do 

professor nesse contexto é criar 

oportunidades que permitam o 

desenvolvimento desse processo cognitivo, 

sendo que essas oportunidades poderão ser 

melhor criadas na medida onde o processo 

seja melhor conhecido: um conhecimento 

dos aspectos envolvidos na compreensão e 

das diversas estratégias que compõem os 

processos. Tal conhecimento se revela 

crucial para uma ação pedagógica bem 

informada e fundamentada. 

 

Ao buscar essa fundamentação é que se organiza 

esse capítulo para que se possam discutir sobre a percepção 

em vários aspectos. Convém salientar que a compreensão, 

sendo um processo estratégico, aciona vários dispositivos 

cognitivos e descritos através de concepções e interação 

leitor e autor através de textos.  

 

1.1.1. Concepções de leitura 

 

Quando se realizam pesquisas, quase sempre se 

depara com alguns questionamentos, como aqueles 

relacionados aos parâmetros que serão usados para observar 

e descrever um determinado objeto. Silveira (2005a, p.23) 

comenta que “a ciência tem empreendido esforços para 

chegar o mais próximo possível da realidade; para tanto, 

tem lançado mão de modelos, os quais são representações 

elaboradas especialmente para descobrir ou explicar a 

estrutura e o funcionamento do fenômeno”. Certamente que 
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esse recurso tem sido incorporado, também, pelas Ciências 

Cognitivas.  

Quando se parte do pressuposto onde a leitura ocupa 

papel de destaque na educação formal, e que ela se 

apresenta como um problema crítico durante a 

escolarização, é fundamental conhecer os modelos que 

tratam desse processo, bastante complexo, a fim de melhor 

compreendê-lo, buscando, assim, reverter o atual quadro 

educacional das escolas, através de intervenções adequadas.  

Durante o ensino da leitura, “[...] o professor lança 

mão de um modelo e, consciente ou inconscientemente, 

estará adotando uma visão de língua e uma teoria de 

aprendizagem, com o propósito de tornar a sua intervenção 

pedagógica eficaz” (SILVEIRA, op. cit., p.23). Dessa 

forma, identifica-se a importância de se conhecer 

concepções de leitura, para que se possa abordá-la de forma 

científica e na busca por compreender o que acontece na 

mente de um leitor durante a leitura de um texto. Segundo 

Leffa (1999, p. 13), pode-se classificar as diferentes linhas 

teóricas que tratam da leitura em três grandes abordagens:  

 
1) as abordagens ascendentes, que estudam 

a leitura na perspectiva do texto, onde a 

construção do sentido é vista basicamente 

como um processo de extração; (2) as 

abordagens descendentes, com ênfase no 

leitor e que descrevem a leitura como um 

processo do significado; e, finalmente, (3) 

as abordagens conciliatórias, que 

pretendem não apenas conciliar o texto 

com o leitor, mas descrever a leitura como 

um processo interativo/transacional, com 

ênfase  no outro. 
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Assim, as concepções de leitura (focalizações, 

maneiras de ver essa habilidade) podem ser apresentadas a 

partir das três abordagens citadas acima. Sendo assim, as 

concepções de leitura podem ser classificadas na 

perspectiva do texto, na perspectiva do leitor e na 

perspectiva interacional. 

A concepção de leitura na perspectiva do texto dá 

ênfase na obtenção do conteúdo do texto. “O conteúdo não 

está no leitor, nem na comunidade, mas no próprio texto” 

(LEFFA, 1999, p. 18). Nesse sentido, o leitor faz a leitura 

ascendente, na qual a compreensão se dá através da 

decodificação, da habilidade do reconhecimento de 

palavras, sendo o vocabulário essencial nesse processo. 

A opinião de Leffa (op. cit.) é que essa concepção 

de leitura que prioriza o texto acabou por ser muito 

criticada, em virtude de três razões principais: a primeira 

porque dá ênfase no processamento linear da leitura; a 

segunda, porque defende que o acesso ao significado 

acontece pela intermediação do sistema fonológico da 

língua; e a terceira porque há uma valorização de 

habilidades de reconhecimento de letras e palavras, que são 

estratégias cognitivas consideradas de nível incipiente.  

Observa-se que essa concepção pode ser 

considerada como limitada, uma vez que, dependendo da 

produção textual lida por vários leitores pode ter 

significados diferentes, a depender das experiências de cada 

um, e até o mesmo leitor em releituras posteriores pode 

identificar significados diferentes. 

Falar de concepção de leitura na perspectiva do 

leitor significa dizer que se prioriza a abordagem 
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descendente. Isso porque o significado do texto é 

construído a partir dos conhecimentos prévios do leitor. Ela 

envolve alguns pressupostos, dos quais se destacam os 

seguintes: ler é a capacidade de usar estratégias; as 

informações não-visuais são mais importantes do que as 

informações visuais; o conhecimento prévio está 

organizado em esquemas, que são estruturas cognitivas 

abstratas com a possibilidade de inúmeras realizações; ler é 

prever; e ler é conhecer as convenções da escrita (LEFFA, 

1999).  

Já a concepção de leitura na perspectiva interacional 

utiliza a abordagem ascendente e a descendente. Ou seja, 

quando o leitor tem conhecimento prévio do assunto do 

texto a leitura acontece de forma descendente, uma vez que 

a compreensão ocorre de maneira rápida e fluida; quando o 

leitor depara-se com novas informações, para as quais não 

tem esquemas prévios suficientes para um rápido 

reconhecimento, a leitura acontece de forma ascendente, 

levando o leitor a agir com cautela. 

Segundo Leffa (op. cit), a perspectiva interacional 

perpassou todas as linhas teóricas da leitura, dando uma 

ênfase maior nas abordagens psicolinguística e social. No 

paradigma psicolinguístico, pode se destacar a abordagem 

transacional, onde o texto é construído pelo autor e também 

pelo leitor; e a teoria da compensação que parte do 

princípio de que o ato de ler envolve várias fontes de 

conhecimentos, que interagem entre si.  

No paradigma social, a leitura é vista tanto como 

uma atividade mental, como uma atividade social que 

envolve o outro. “Ler deixa de ser uma atividade individual 
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para ser um comportamento social, onde o significado não 

está nem no texto nem no leitor, mas nas convenções de 

interação social em que ocorre o ato da leitura” (LEFFA, 

op. cit., p.30). 

 

1.1.2. Interação leitor e autor através do texto 

 

É importante assumir que a concepção de 

linguagem, de sujeito e produção textual que embasa essa 

discussão é a concepção interacional da língua 

 
[...] na qual os sujeitos são vistos como 

atores/construtores sociais, o texto passa a 

ser considerado o próprio lugar de 

interação e os interlocutores, como sujeitos 

ativos que – dialogicamente – nele se 

constroem e são construídos. Dessa forma 

há lugar no texto, para toda uma gama de 

implícitos, dos mais variados tipos, 

somente detectáveis quando se tem, como 

pano de fundo, o contexto sócio cognitivo 

dos participantes da interação (KOCH, 

2002, p.17) 

 

Nesse sentido, a compreensão passa a ser uma 

atividade interativa, que deve ser construída na interação 

texto-sujeitos. No entanto, essa produção de sentidos é 

muito complexa, pois tem como base os elementos 

linguísticos do texto e sua reconstrução durante o evento 

comunicativo da leitura. 

 

A monitoração simultânea da compreensão 

do leitor não é possível na interação à 

distância, e daí a incompreensão do texto 
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escrito ser um fenômeno frequente, e daí 

também a insistência na responsabilidade 

maior de autor e leitor, responsabilidade 

esta que, para o caso do leitor, consiste em 

releituras, análise de palavras e frases, 

inferências, ativação de conhecimentos, e, 

para o autor, consiste em mapear 

claramente as pistas que permitam uma 

reconstrução do significado e da intenção 

comunicativa (KLEIMAN, 1989. p.67). 

 
Nessa perspectiva, pode-se afirmar que, na interação 

via texto escrito, compete ao autor deixar pistas suficientes 

em seu texto para possibilitar ao leitor a reconstrução do 

percurso do autor. E compete ao leitor acreditar ter o autor 

algo importante a ser dito no texto. Porém, quando o leitor 

inicia essa interação com ideias pré-concebidas, 

inalteráveis, ele passa a desconsiderar as pistas formais do 

texto. Nesse sentido, várias pistas são deixadas no texto 

pelo autor: os marcadores formais, que facilitam a leitura; a 

organização dos parágrafos, que pode determinar o sucesso 

ou não na compreensão de um texto; o título que tem um 

papel importante na compreensão da sistemática textual; o 

operador adversativo – como o uso do mas – que introduz 

uma posição contrária, quando o autor deixa um espaço 

para o leitor refutar o argumento. Também existe o uso de 

modalizadores, isto é, “[...] expressões que indicam o grau 

de comprometimento do autor com a verdade, ou justiça da 

informação, relativizando-a para mais, a certeza absoluta, 

ou para menos, a possibilidade mais remota” (KLEIMAN, 

op.cit., p.68). 

A modalização se dá através de expressões, como: 

talvez, evidentemente, não há dúvida de que, 
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possivelmente, pode ser utilizado, nos parece ensinar etc. 

Essas expressões introduzem argumentações, no discurso 

político o tipo de argumentação apela para as emoções, já 

no discurso científico a argumentação busca adesão e o 

consenso mediante o apelo racional, com maior 

objetividade devido à ausência de argumentos tendenciosos. 

Tanto um discurso como o outro têm como objetivo 

influenciar o leitor, a diferença consiste na escolha dos 

modalizadores, que podem agir no nível emocional ou no 

racional.  

Como já foi dito, o caráter interacional da leitura é 

essencial para a compreensão do texto lido e essa interação 

acontece através das marcas formais que funcionam como 

pistas para a reconstrução do caminho que o autor percorreu 

durante a produção do texto, ou seja, é a forma como o 

autor se faz presente no texto. Entretanto a interação só se 

completa através da capacidade de análise das pistas 

formais pelo leitor; para que possa posteriormente fazer 

uma síntese que defina a postura do autor. Essa situação é 

imprescindível à compreensão do texto, possibilitando um 

posicionamento crítico do leitor em relação ao texto lido. 

Dessa forma, a produção textual deve apresentar, 

pelo menos, sete elementos ou fatores interconectados que 

são responsáveis pela textualidade e que, tanto leitores 

quanto escritores, devem respeitar. São eles: a coesão; a 

coerência; a intencionalidade; a aceitabilidade; a 

informatividade; a situacionalidade e a intertextualidade. 
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2.3. Concepções de texto 

 

A Linguística Textual surgiu na década de 1960, na 

Europa, quando o conceito de texto majoritário na época 

limitava os estudiosos à investigação da palavra ou da frase 

isoladamente. Este momento restringe-se ao domínio 

freático, não sendo possível, ainda nesta fase, distinguir os 

fenômenos ligados à coesão e à coerência do texto. Assim, 

a Linguística Textual elege o texto como seu principal 

objeto de estudo, reconhecendo-o como elemento básico da 

comunicação humana, no qual aparecem fenômenos 

linguísticos que só podem ser explicados na sua intimidade.  

Nesta ocasião, os estudiosos admitiam a existência 

de textos (sequências linguísticas, coerentes entre si) e não-

textos (sequências linguísticas incoerentes entre si) 

sugerindo a formulação de uma gramática do texto. Esta 

seria semelhante à gramática de frases propostas por 

Chomsky e continua com regras que ficaria à disposição 

dos usuários da língua, permitindo-lhes fazer julgamentos, 

opinando se determinadas sequências linguísticas seriam 

bem formado.  

Com a evolução dos estudos, percebe-se que não 

existe texto incoerente em si e, consequentemente, não 

existe o não-texto. Inadmissível, portanto, uma gramática 

com regras para fazer tal distinção.  O que interessa 

verdadeiramente para a Linguística de Texto é representar 

os processos e mecanismos que os usuários da língua põem 

em ação quando desejam compreender e interpretar um 

texto, estabelecendo o seu sentido, isto é, calculando sua 

coerência (KOCH e TRAVAGLIA, 2000, p. 58). 
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Conforme a perspectiva teórica que se adote, o 

conceito de texto inevitavelmente varia para se adequar ao 

autor e/ou à orientação teórica adotada. Diversas áreas das 

ciências humanas (Sociologia, Filosofia, Psicologia e 

outras), discutem tal termo, mas só conseguem chegar ao 

seu aspecto pragmático, sem delimitação conceitual 

necessária para evitar equívocos. Até a própria Linguística 

convive com vários conceitos de texto, sendo às vezes, 

convidada a sair de seus domínios específicos para buscar 

em outras áreas do conhecimento subsídios que possa 

ajudá-la na redefinição do seu próprio objeto de estudo.  

Adam (1990, apud Santos, 2001) adverte que a 

análise frásica é insuficiente para explicar a complexidade 

dos enunciados e dos textos mostrando-se preocupado com 

a textualidade. São várias as referências que ele faz aos 

estudos da enunciação, destacando que a frase só tem 

sentido dentro de uma situação concreta no cotidiano. Daí, 

a existência de fenômenos que só podem ser elucidados 

dentro do texto. Assim, deixa de ser visto como uma 

estrutura pronta, acabada, passando a ser abordado na 

construção semântica, de maneira significativa, pelos 

interlocutores, durante atividade comunicacional. A 

discussão proposta pelo autor para se chegar ao texto, parte 

do problema da enunciação e do discurso e, assim, 

apresenta uma distinção entre contextualização discursiva 

que pode ser sintetizada conforme esquema abaixo 

(SANTOS, 2001). 
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Discurso = Texto + Condições de produção (+ 

mais); 

Texto = Discurso – Condições de produção (- 

menos); 

O discurso é um enunciado caracterizado por 

propriedades textuais que se adaptam a situações 

específicas veiculando o conceito de linguagem. Porém, 

nesta perspectiva, não pode ser visto apenas pela ótica 

linguística, é preciso enxergá-lo mais amplamente, segundo 

concepções de outras ciências que talvez possam até se 

beneficiar com tal empréstimo. Para o autor, o texto é o 

objeto abstrato resultante da subtração do contexto operado 

sobre o objeto concreto, o discurso.  

Para este autor as teorias de leitura, a apreensão do 

sentido e análises botton up top down como modelos 

interacionais que se complementam, possibilitando o 

deslocamento de informações e níveis variados, de menos 

complexo para o global e vice-versa, sempre se baseando 

na valorização do encadeamento textual. Ainda segundo o 

autor não há necessariamente um não-texto, mas algo que 

cria um efeito de não-texto porque, às vezes, o leitor 

apresenta dificuldades de processamento cognitivo.  

Beaugrande (1997, apud Santos, 2001, p. 99), 

trabalhando com uma concepção de texto mais voltado para 

as funções que desempenha no cotidiano humano assevera: 

“é essencial ver todo o texto como um evento comunicativo 

para onde convergem ações linguísticas, cognitivas e 

sociais, interagindo cooperativamente para a construção de 

um todo significativo”. Devido à complexidade de tal 
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afirmativa o autor conduz uma explicação gradativa de sua 

visão textual que segue os seguintes passos: 

1) Texto – Reunião de combinações entre vários 

elementos como sons, palavras, significados, participantes 

do discurso, ações no plano, etc. Apesar desses elementos 

serem de natureza diversificada, forma um multissistema 

interativo e destacam atividades multifuncionais. 

2) Texto – Situação concreta na qual se fazem 

escolhas concretas interligadas, retiradas do uso comum da 

situação textual potencialmente simulada.  

3) Texto – Interação entre o tradicionalmente 

imposto e consegue fazer com o conjunto de normas, 

acrescida numa situação discursiva e informal, em caráter 

de urgência, em que aplicamos o linguístico. 

Não se pode trabalhar com o texto sem considerar 

algumas noções que precedem tal fenômeno e que o 

constituem. Por isso, o conceito de língua adotado por 

Beaugrande (1997, apud Santos, 2001, p.102), de certa 

forma sustenta a produção textual, mostrando pelas práticas 

discursivas dos sujeitos que dominam apenas uma versão 

viva de sua língua. A língua possui a capacidade de se auto-

organizar e consiste de estratégias para escolha e adequação 

de regras e contextos a que são submetidos os usos 

linguísticos. 

Recentemente, a Linguística de Texto recorreu aos 

princípios da textualidade, visando demonstrar as conexões 

que se estabelecem no evento textual, no momento que a 

produção textual está sendo processada por alguém. 

Segundo Beaugrande (op. cit. p. 103) “a textualidade é uma 
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realização humana rápida e hábil geralmente inconsciente, 

ocorrendo sempre que um artefato-texto é textualizado”.  

Os sete princípios ou modos de conexões 

(anteriormente citado como elemento ou fator) da 

textualidade são os seguintes:  

 Coesão: fenômeno relacionado à organização dos 

elementos superficiais do texto, indicadores das 

ocorrências verbais, continuidade, progressão e 

unidade semântica perceptível pelo leitor. 

 Coerência: permite estabelecer relações entre os 

elementos da sequência linguística, percebendo-a 

como uma unidade significativa global. 

 Intencionalidade: modo como os emissores 

produzem textos adequados à obtenção dos efeitos 

desejados. 

 Aceitabilidade: por meio da linguagem as pessoas 

interagem, procurando compreender, calcular o 

sentido do texto, aceitando-o ou não. 

 Informatividade: a informação veiculada no texto 

precisa ser dosada com certo grau de previsibilidade e 

expectabilidade para que o leitor possa se valer de seu 

conhecimento prévio, interagindo com o texto 

satisfatoriamente. 

 Situacionalidade: situação comunicativa interfere na 

produção/recepção do texto, e vice-versa, 

consequentemente interfere também no 

estabelecimento da coerência. 

 Intertextualidade: tanto na produção quanto na 

recepção de um texto, recorremos ao conhecimento 

prévio de outros textos. 
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“A textualidade deve ser ampla suficientemente para 

abranger todo tipo de texto, niveladora de diferenças 

relevantes e passíveis de enriquecimento para acomodar 

nossos objetivos cognitivos e sociais” (BEAUGRANDE 

apud SANTOS, 2001, p. 104). Sendo assim, os princípios 

da textualidade devem ser vistos como múltiplas formas de 

acesso ao texto, e não como regras de boa formação textual. 

A proposta de Beaugrande (op. cit.) abrange os 

consideráveis elementos constituintes do texto, sobretudo, 

por organizar-se nas bases do cotidiano dos usuários reais 

da linguagem, o que possibilita um contato imediato com os 

jogos discursivos vivenciados pelos usos diversos das 

atividades linguísticas. Para o autor, a competência 

comunicativa deve ser vista como um potencial aberto e 

dinâmico que pode ser realçado.                                   

 

1.3. A PESQUISA PARTICIPANTE NA COMPREENSÃO DE 

TEXTOS ESCRITOS 

 

A pesquisa participante/participativo não apresenta 

uma indistinção entre as figuras do pesquisador e a do 

pesquisado, o que exige que as pessoas investigadas 

participem da pesquisa. O pesquisador assume a produção 

popular de conhecimento, que assume a premissa da 

população pesquisada e é capaz de compreender e 

modificar sua realidade (o que, na prática, transforma 

elementos da população pesquisada em pesquisadores, 

detentores de conhecimento necessário para a realização da 

pesquisa, capacitados a controlar o processo de 

investigação), democratizando dessa forma a produção do 
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conhecimento e embasando a pesquisa numa concepção 

ética (CHIZZOTTI, 2006).                          

O pesquisador não é somente um observador da 

realidade, é um ator nela inserido. Dessa maneira, é uma 

pesquisa essencialmente qualitativa, não se podendo utilizá-

la adequadamente em estudos quantitativos, pois o 

envolvimento do pesquisador com a realidade pesquisada 

impede que se tenha a neutralidade e a imparcialidade 

científicas característicos dos delineamentos quantitativos. 

Em paralelo á revisão de literatura empreendida, 

instigou a de que uma investigação de cunho participativo 

poderia ser bastante útil para serem identificadas e testadas 

situações de autêntica atividade de compreensão de textos 

entre alunos e, ainda mais, que tal abordagem metodológica 

proporcionaria, em tal categoria de caso, vantagens que 

provavelmente nenhuma outra abordagem poderia oferecer.  

Trata-se, portanto, de um enfoque de investigação 

social por meio do qual se busca plena participação da 

comunidade na análise de sua própria realidade, com 

objetivo de promover a participação social para o benefício 

dos participantes da investigação. Estes participantes são os 

alunos, professores, pesquisadores, comunidade, escolar. 

Dessa forma a pesquisa participante é uma atividade 

educativa de investigação educacional. 

 E, finalmente, a proposição que configura o objetivo 

do presente artigo não se limitou à especulação, uma vez 

que se pode testá-la, havendo uma participação e 

envolvimento de pesquisador e pesquisado, ou seja, 

havendo uma interação entre pesquisadores e membros das 

situações investigadas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No início desta pesquisa, tinha-se como objetivo 

principal a proposição da pesquisa participante como opção 

metodológica para investigar a compreensão da produção 

textual dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental da 

Escola Municipal de Educação Básica Dr. José Jorge de 

Farias Sales, localizada no município de Maragogi, Al.  

Pretenda-se, também, testar instrumentos para 

avaliar a compreensão de textos; testar outros instrumentos 

para avaliar a compreensão de textos, como teste de 

múltipla escolha e, finalmente, interpretar e analisar os 

resultados dos testes e a fundamentação teórica estudada. 

Na verdade, conforme os resultados de pesquisas 

citadas no decorrer deste artigo, e da compreensão de textos 

tem se constituído num grande problema durante todo 

processo de escolarização, pois os alunos concluem a 

educação básica sem o domínio dessa importante 

habilidade. O problema dos baixos níveis de compreensão 

em leitura não é diferente nas escolas públicas, se 

prolongando ano após ano, tornando-se uma situação 

extremamente preocupante.  

Diante dessa situação, as perspectivas de ruptura no 

já antigo círculo vicioso precisam ser rompidas, pois forma-

se mal o leitor na educação básica, esse leitor chega aos 

cursos superiores e retornam à educação básica como 

professores n mesma situação. A partir daí, resta à 

alternativa de remediar a situação a partir da continuidade 

dos estudos, realizando um trabalho efetivo para o 
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aprimoramento da compreensão em leitura entre alunos 

com a utilização de textos variados.  

Uma intervenção eficiente seria a melhoria da 

competência leitora do aluno seria priorizar a tarefa de 

formar alunos leitores, que sejam proficientes em leitura. O 

aprimoramento da compreensão em leitura de textos na 

formação inicial poderia ser realizado através não só de 

uma prática sistemática e qualificada de leitura na 

disciplina Língua Portuguesa, mas também através de 

estudos sobre as pesquisas em leitura, além dos 

fundamentos e das diversas abordagens de leitura. 

Um ponto a ser levado em consideração seria a 

reflexão sobre a importância da leitura na escola e o livro 

didático é um instrumento auxiliar no desenvolvimento da 

compreensão em leitura, apesar dos percalços e resistências 

já apontados nesses manuais. Esses livros estão repletos 

com produções contextualizadas que auxiliam no 

desenvolvimento do processo de alfabetização e letramento 

dos alunos. 

Dessa forma, quanto mais se discute a respeito dos 

processos que envolvem o ato de ler, mais se contribuirá 

para a melhoria do contexto, uma das necessidades básicas 

atuais, pois se sabe que o desenvolvimento das habilidades 

de leitura ultrapassa os muros escolares, ele é um bem 

cultural de altíssimo valor pessoal e social. 

Acredita na pesquisa realizada deu conta da 

necessidade de investigação do objeto de estudo, que foi 

proposição da pesquisa participante como opção 

metodológica para investigar a compreensão das produções 

textuais dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. 
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Certamente que a pesquisa poderia ter tido uma 

maior amplitude, envolve um universo maior de 

participantes tem consciência da pesquisa participante é 

muito complexa e exige tempo e condições favoráveis para 

a sua execução.  

Por isso, acredita-se que este trabalho pode trazer 

uma contribuição razoavelmente expressiva para quem se 

interessar por saber um pouco mais a respeito da 

compreensão da leitura, problemas sempre identificados nas 

escolas brasileiras. 
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CAPÍTULO 14 
 

DESIGUALDADE DE GÊNERO NA REALIDADE DO 
COTIDIANO ESCOLAR 

 

Justina Pacheco de Vasconcelos30 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Sabe-se que a reprodução de padrões que impõe 

limites às mulheres, deixando-as numa situação de 

desigualdades em relação aos homens, acontece de diversas 

formas - a família e a Educação são duas dessas formas. 

Nesse artigo procurei tratar sobre essas duas situações, e 

fazer uma reflexão sobre de que forma pode-se amenizar a 

desigualdade de gênero nesse contexto. 

 Vivemos um modelo de família, onde o homem é o 

chefe, e o detentor do poder. A mulher é frágil incapaz, mas 

indispensável para deixar a casa em ordem, é a cuidadora 

da família. Os filhos do casal incorporam esses padrões 

como normal, nata da sua condição genética, não tem o 

entendimento que são condutas culturais construídas e 

impostas ao longo do tempo. 

 Convivemos com uma educação sexista e 

conservadora, principalmente no ensino fundamental, o que 

deixa a escola no papel de repetidora dos padrões de 

desigualdade que a mulher se encontra. A Escola, pelo 
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papel que tem como espaço de construção de 

conhecimento, precisa discutir no seu projeto pedagógico as 

questões acerca do papel da mulher na sociedade. A 

omissão da educação, para o debate e reflexão de toda essa 

situação é preocupante, é necessário uma atitude imediata. 

 

1. DESIGUALDADE DE GENERO NO CONVIVIO FAMILIAR 

 

Vivemos em uma sociedade machista, onde, 

acredito não seria exagero em dizer que o androcentrismo 

ainda impera diante dessa realidade a grande maioria das 

famílias adotam essa postura em seu convívio, o que leva 

meninos e meninas deste cedo entender como normais 

condutas que potencializa a desigualdade de gênero a favor 

sempre de uma superioridade masculina. É comum 

vivenciarmos situações dentro da família onde fica claro o 

inclino de todos da família em “beneficio” do menino. 

Normalmente em uma família o filho homem é dito como o 

herdeiro, e onde a condição financeira permite, o menino 

vai ser o primeiro a ser presenteado com uma moto ou um 

carro, e a mesada dele é sempre mais alta, entre outros 

privilégios, isso se tratando da questão financeira. 

 

O androcentrismo consiste em considerar o 

ser humano do sexo masculino como o 

centro do universo, como a medida de 

todas as coisas, como o único observador 

válido de tudo o que ocorre no nosso 

mundo, como o único capaz de ditar leis, 

de impor a justiça, de governar o mundo. É 

precisamente esta metade da humanidade 

que possui a força (os exércitos, a polícia), 

domina os meios de comunicação de 
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massa, detém o poder legislativo, governa a 

sociedade, têm em suas mãos os principais 

meios de produção e é dona e senhora da 

técnica e da ciência”. (MORENO, 2003). 

 

Mesmo com as lutas em prol da igualdade de 

gênero, quanto aos direitos e comportamento, ainda se tem 

muito a fazer, e o convívio familiar é fator importante para 

que essa mudança possa vim a acontecer de fato, pais e 

mães mais conscientes, com uma postura pelo menos 

amenizadora dessa desigualdade pode fazer a diferença na 

ajuda em favor das lutas em defesa de uma sociedade mais 

justa no tratamento a mulher. Mas infelizmente ainda   

escutamos muito na família   frases como: o seu irmão vai 

lhe olhar, cuide da sua irmã, o seu irmão pode por que ele é 

homem, isso é brincadeira de menino menina, obedeça o 

seu irmão, na ausência do seu pai e sua mãe seu irmão é o 

chefe da família, entre outras tantas. Isso vai sendo 

absorvido como o natural, normal, o menino é mais forte, 

ele pode tudo ele manda, a menina frágil, não sabe de nada, 

precisa de proteção, ser mandada. 

Mesmo diante desta realidade, as mulheres 

persistem e estão cada vez mais ocupando no mercado de 

trabalho inclusive em cargos de chefias, o que configura a 

reafirmação da sua posição social. Mas sabemos também 

que essa conquista não livrou a mulher do papel da 

responsabilidade total dos afazeres domésticos, levando-as 

a dupla jornada de trabalho, ela é responsável pelos 

serviços domésticos, trabalhando fora ou não a obrigação 

de manter a casa em ordem é dela, o que configura uma 

grande desigualdade na sua qualidade de vida. É comum ao 
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chegar a uma casa desarrumada acontecer comentários do 

tipo: essa casa não tem mulher; casa sem mulher é assim 

mesmo; como faz falta a mulher numa casa, etc. Contudo, 

na prática, a emancipação feminina resultou na sua dupla 

exploração, situações assim potencializa cada vez mais a 

desigualdade de gênero, deixando intrínseca em cada 

pessoa que está nesse convívio que existe uma 

“superioridade” do gênero masculino. A mulher pode e 

deve, a partir de uma postura diferente do que lhe é imposto 

ou do que aprendeu, começar a mudar essa situação, não 

colaborando ou repetindo falas e atitudes patriarcais. 

 
As mulheres podem contribuir 

decisivamente para a mudança do 

masculino, modificando inclusive a 

imagem de masculino que desejam que 

reclamem que requerem. As mulheres 

podem começar a mudar os homens 

mudando o masculino que as habita, o 

masculino que veicula e expressa em dadas 

situações, em dados gestos, 

comportamentos e discursos (MACHADO 

et al, 2010)   

 

 São os meninos e meninas desse convívio familiar 

que são recebidos (as) na escola, e fazer um trabalho para 

desconstruir ou amenizar a forma como está inserida na 

cabeça delas, o papel do homem e da mulher na sociedade 

não é coisa fácil, é um desafio que deve ser assumido por 

todos da comunidade escolar. 
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2. EDUCAÇÃO E A DESIGUALDADE DE GENERO 

 

Abordar a questão sexista na escola seria ou é um 

ponto importantíssimo para diminuir a desigualdade de 

gênero na sociedade como um todo. É sabido que ainda está 

longe da nossa realidade escolar essa discursão de forma 

mais aprofundada, mas as práticas e os procedimentos que 

assumimos no dia a dia da convivência escolar é uma 

atitude importante e bastante relevante. É necessário trazer 

para o dentro da escola a realidade dos papeis dos homens e 

mulheres hoje imposto pela sociedade, para que 

professoras, professores, alunos e alunas tenham 

conhecimento e consciência de como se pode ficar 

limitados diante da submissão aos estereótipos de gêneros.  

 
Um dos principais elementos responsáveis 

pela naturalização dos papéis do homem e 

da mulher, na sociedade, tem sido o 

processo educativo. Sendo este um ato 

eminentemente político, comprometido 

com a formação da personalidade dos 

sujeitos sociais, transmitindo-lhes valores, 

impondo-lhes proibições, apresentando-

lhes e inculcando-lhes modelos com os 

quais cada um - homem ou mulher - deverá 

se identificar e, consequentemente, aderir, 

segundo sua “natureza” (BUTLER, 2003). 

 

 A escola é um ambiente importante e precisa abrir 

espaço para reflexão e discursão sobre a questão sexista, 

não podendo ficar omissa diante de uma realidade onde, 

apesar de lutas e mais lutas, a mulher continua sofrendo 

diante dessa desigualdade gritante, sofrida inclusive por 
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profissionais ao desempenhar suas funções dentro da 

instituição. É papel de a escola tomar para si a tarefa de 

resistir e promover à transformação dessas concepções e 

comportamentos sociais, não explicitando as desigualdades 

de gênero, a escola corre o risco de acomodar-se e 

continuar reproduzindo os dicotômicos modelos 

tradicionais na relação entre os sexos (MORENO, 2003). 

Ainda é comum alunos e alunas chamarem a 

professora de tia, não apenas crianças, mas adolescentes e 

até adultos, nessa atitude, principalmente por parte de 

adolescente e adulto não se observa o tratamento carinhoso, 

mas a tentativa descaracterizar a profissional professora, 

criando uma intimidade para impor situações os (as) 

mesmos (as) achar necessário. Com o professor na maioria 

das vezes, não existe esse tipo de tratamento, o (a) 

estudante o reconhece como o profissional professor. A 

forma de superioridade com que o homem ainda é visto em 

relação à mulher, faz com que, em uma escola com 

problema de disciplina, o (a) estudante respeite mais o 

professor a professora. Em determinadas situações, onde há 

uma dificuldade na condução administrativa de uma escola, 

é comum se ouvir dos (as) professores(as) a seguinte frase: 

essa escola precisa de um diretor, colocando sempre o 

fracasso administrativo na condição de uma mulher está a 

frente. 

Para não ficar parada, repetindo o modelo imposto, 

onde a mulher é descriminada e está em desvantagem 

quando se fala em desigualdade de gênero, a escola precisa 

repensar todo seu projeto pedagógico, conteúdos 

curriculares, promover discursões e reflexões, e a partir daí 
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ter uma postura clara, definida na defesa do direito e 

deveres iguais para todos, para que tanto as alunas e os 

alunos quanto  as professoras, professores  e demais 

profissionais da escola comecem a repensar uma possível 

postura da sua parte, onde ache natural a forma de 

tratamento discriminatório dado a mulher. 

Fazer um trabalho com um público, que já vem 

inserido em suas concepções, mesmo que não percebam, 

um modelo sexista discriminatório em relação a mulher não 

é fácil, meninos e meninas trazem do seu convívio familiar 

o que consideram correto quanto ao tratamento e ao 

comportamento do homem e da mulher. Na própria escola, 

esses (as) estudantes se deparam com uma linguagem, que 

sem querer vai construindo sua autoimagem, interiorizando 

padrões de conduta discriminatória, muito difíceis de serem 

modificados posteriormente. Existem palavras para 

denominar o indivíduo do sexo masculino e outras para o 

sexo feminino, mas, talvez por uma questão de economia é 

preciso utilizar uma forma comum para se referir a 

indivíduos de ambos os sexos, a opção é sempre pelo termo 

no masculino - o homem, senhores pais, prezados alunos. 

Em cumprimentos em reuniões, palestra também acontece o 

mesmo – bom dia a todos os presentes, muito obrigado a 

todos, saudações a todos os presentes. Em apenas algumas 

situações ou ocasião, dependendo do (a) orador (a) é que o 

termo feminino é colocado. 

 

É impossível esquecer que uma das 

primeiras e mais sólidas aprendizagens de 

uma menina, na escola, consiste em saber 

que, sempre que a professora disser que “os 
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alunos que acabarem a tarefa podem ir para 

o recreio”, ela deve se sentir incluída. Mas 

ela está sendo, efetivamente, incluída ou 

escondida nessa fala? Provavelmente, é 

impossível avaliar todas as implicações 

dessa aprendizagem; mas é razoável 

afirmar que ela é, quase sempre, muito 

duradoura. É muito comum que uma 

profissional, já adulta, refira a si própria no 

masculino: “eu como pesquisador...”. 

Afinal, muitos comentariam, isso é 

“normal”. Como também será normal que 

um/a orador/a, ao dirigir para uma sala 

repleta de mulheres, empregue o masculino 

plural no momento em que vislumbrar um 

homem na plateia (pois essa é a norma, já 

que aprendemos e internalizamos regras 

gramaticais que indicam ou exigem o 

masculino) (LOURO, 1997). 

 

Mesmo diante de situações e paradigmas difíceis de 

serem quebrados, é preciso que a escola assuma o seu 

papel, abrindo espaço para discursões e reflexões na 

questão da desigualdade de gênero, pois não se podem 

fechar os olhos nem se omitir diante das consequências que 

essa cultura machista trás, chega de submissão, danos e 

sofrimento da mulher. A escola não pode continuar 

reproduzindo linguagens e postura que contribui para essa 

desigualdade, e sim, se transformar num canteiro para 

semear o começo da mudança dessa realidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da realidade da situação de desigualdade de 

gênero em que a sociedade se encontra, faz-se necessário 

discursões e reflexões acerca dos danos e prejuízos que a 

mulher vem sofrendo ao longo do tempo. Mesmo com lutas 

históricas, como o movimento feminista e com algumas 

conquista, como espaço no mercado de trabalho, cargos de 

chefias, espaço na política, etc., a mulher ainda está num 

patamar inferior aos homens. Sofre com dupla jornada de 

trabalho, violência, salários mais baixos etc. Contudo é 

necessário que a sociedade repense o espaço que cada um, 

homem e mulher têm e representa na sociedade. 

A escola é um espaço de fundamental importância 

para essas discursões e reflexões, ela não pode se omitir, 

nem ser um ambiente repetidor das atitudes “equivocadas” 

de uma sociedade com princípios patriarca e machista, onde 

a mulher é colocada numa situação de inferioridade. Nesse 

contexto se faz necessário uma mudança no comportamento 

da escola diante da desigualdade de gênero, é preciso que o 

tema esteja presente, seja falado, discutido com alunos e 

todos da comunidade escola. Uma mudança na postura da 

escola pode ajudar na mudança da realidade da situação de 

superioridade masculina.  
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CAPÍTULO 15 
 

DIVERSIDADE ETNICORRACIAL, IDENTIDADE 
NEGRA E A APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.639/2003 NAS 

ESCOLAS PÚBLICAS DE DELMIRO GOUVEIA 
 

Cláudio Cardoso de Melo31 

Mabel Galdino Bezerra32 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um país cuja formação do seu povo é uma 

mistura de diversas etnias. Sendo assim, o Estatuto da 

Igualdade Racial – Lei nº 12.288 de 20 de julho de 2010 

determina que deva existir o reconhecimento e o respeito a 

todos os povos que contribuíram para a formação da cultura 

brasileira. Toda essa heterogeneidade está presente nos 

costumes e nas tradições de todos que formam esta nação. 

No entanto, o que se percebe constantemente é a presença 

marcante do preconceito racial, aspecto que se estende, até 

mesmo nas escolas. 
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Os conflitos e as disputas na sociedade nem sempre 

são algo necessariamente ruim ou negativo. Eles servem 

como estímulos a mudanças e melhorias na sociedade, se 

acontecem dentro dos limites da lei e quando não colocam 

em perigo quaisquer instituições. Arendet33 cita que: 

“Todas as atividades humanas são condicionadas pelo fato 

de que os homens vivem juntos; mas a ação é a única que 

não pode sequer ser imaginada fora da sociedade dos 

homens” (2007, p.31). 

A educação pode ser entendida como uma política 

pública social, uma política pública de corte social, de 

responsabilidade do Estado – mas não pensada somente por 

seus organismos, mas por todos. E colocada em prática 

através dos atos da sociedade. 

Vale salientar que, os atos sociais, em si, se 

configuram em relações de poder, assim como as relações 

sociais e todo sistema social, que desemboca no projeto 

geral de organização de poder.    

A superação das desigualdades sócio educacionais 

no Brasil requer muitos empenhos, principalmente dos 

governos e da sociedade, no desenvolvimento de ações 

materiais que aumentem a universalização do acesso a 

escola e a permanência bem sucedida na mesma. A garantia 

de educação para todos, e, fundamentalmente para Jovens e 

Adultos, Educação e Diversidade etnicorracial, Educação 

do campo, Educação Indígena, Educação Especial, dentre 

outras, exige a promoção de políticas públicas consistentes 

e de grande alcance. 

                                                 
33 .ARENDT, Hannah. A condição humana. 10. ed. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária,2007. 
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Na coleta de dados realizada com os educadores das 

escolas pesquisadas, ainda que não tenha sido resposta 

majoritária, a porcentagem é bastante considerável dos 

profissionais que acreditam que a solução para diminuir o 

preconceito e a discriminação racial são as aplicações das 

leis e as políticas públicas.  Considerou-se que a 

desigualdade de condições políticas, econômicas, culturais 

e sociais pode promover e até, produzir à discriminação 

racial, o racismo, a xenofobia e intolerâncias correlatas, 

assim, a educação, a promulgação e aplicações das leis, 

bem como as estratégias políticas, econômicas e sociais, 

são relevantes e até cruciais no combate ao preconceito, ao 

racismo e discriminações.  

 

1. DESENVOLVIMENTO 

  

Na história de construção das políticas públicas do 

Brasil nunca foram contempladas políticas voltadas à 

promoção de igualdades das condições de vida dos grupos 

discriminados, do ponto de vista racial e étnico, 

particularmente no atendimento às necessidades dos negros 

e indígenas. Acredita-se que na gestão pública pouco se fez. 

E o que é gestão pública? 

O termo gestão tem sido utilizado, de forma 

equivocada e/ou em substituição ao termo administração. 

Fazendo um paralelo entre o que se propõe ser 

administração e ao que se denomina gestão, percebe-se uma 

mudança radical de administração para gestão. Esta ganhou 

corpo no contexto educacional acompanhando uma 

mudança de paradigma no encaminhamento das questões 
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desta área, embora caracterizada pelo reconhecimento da 

importância da participação consciente e esclarecida das 

pessoas nas decisões sobre a orientação e planejamento de 

seu trabalho. Seu conceito está associado ao fortalecimento 

da democratização do processo pedagógico e a participação 

responsável de todos nas decisões necessárias e na sua 

efetivação mediante um compromisso coletivo com 

resultados cada vez mais efetivos e significativos. Segundo 

Höfling34 (2005:p.31): 

 

Políticas sociais se refere a ações que 

determinam o padrão de proteção social 

implementado pelo Estado, voltadas, em 

princípio, para a redistribuição dos 

benefício sociais visando a diminuição das 

desigualdades estruturais produzidas pelo 

desenvolvimento socioeconômico.  

 

Os discentes questionados das escolas estaduais e 

municipais de Delmiro Gouveia-AL, acreditam que a 

diminuição do preconceito e discriminação poderá ser feita 

pela conscientização da sociedade, mas para isso, é 

necessário criar as condições para desencadear um processo 

de gestão pública ou de Políticas Públicas de ações 

afirmativas que visem superar os problemas advindos do 

racismo, e que possibilite a construção de escolas plurais, e 

de fato, democráticas. Observe o gráfico resultante da 

pesquisa: 

                                                 
34. HÖFLING, Eloisa de Matos. Estado e Políticas (Públicas) Sociais. 

Cadernos Cedes, ano XXI, n.55. nov 2001. 
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Gráfico 1-E na sociedade, o que fazer para diminuir o 

preconceito e/ou a discriminação racial? 

Fonte: Alunos do Ensino Fundamental e Médio Regular e Curso 

Normal-2012 

 

Uma organização pode ser privada ou pública, mas 

com interesses que afetam toda a comunidade. Assim 

sendo, pode haver “gestão pública” em organizações 

públicas e privadas, embora seja bastante incomum uma 

preocupação real com a coletividade por parte de 

instituições privadas. Ela é a razão de existência de um 

governo frente às demandas sociais e políticas a partir da 

utilização da administração pública. Para isso, em qualquer 

ação da gestão, alguns princípios devem ser o ponto de 

partida e os pressupostos de toda ação dos governos e das 

gestões públicas. 
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1.1. Preconceitos e discriminações sofridos pelos negros: 
Cultura e História negadas nas instituições escolares. 

 

 Como a maioria dos conceitos, o de raça tem seu 

campo semântico, bem como uma dimensão temporal 

especial. No latim da Idade Média, raça servia para designar 

a descendência, a linhagem, ou seja, um grupo de pessoas 

que tinha um ancestral comum e que possuía algumas 

características físicas em comum. Nos séculos XVI-XVII, o 

conceito de raça passa efetivamente a atuar nas relações 

entre classes sociais da França da época, pois utilizado pela 

nobreza local que se identificava com os Francos, de origem 

germânica em oposição aos Gauleses, população local 

identificada com a Plebe. 

Segundo Frenette (2000, p.17): 

 

Há quase 4.000 anos, viveu no Egito o faraó 

Sesóstris III, que mandou erigir um marco 

acima da segunda catarata do magnífico rio 

Nilo, onde se lia: “Limite Sul. Erigido no 

oitavo ano do reinado de Sesóstris III, rei do 

Alto e Baixo Egito, o qual viverá através das 

eras. Nenhum negro atravessará este limite 

por água ou por terra, de navio ou com seus 

rebanhos, salvo se for com o propósito de 

comerciar ou fazer compras. Os negros que 

atravessarem para este fim serão tratados 

com hospitalidade, mas se proíbe a todo 

negro, em qualquer caso, descer o rio de 

barco além de Heh”. 

 

Na sociedade brasileira do século XIX, havia um 

ambiente favorável ao preconceito racial, dificultando 

enormemente a integração do negro. De fato, no Brasil 
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republicano predominava o ideal de uma sociedade 

civilizada, que tinha como modelo a cultura europeia, onde 

não havia a participação senão da raça branca. Este ideal, 

portanto, contribuía para a existência de um pesar contrário 

aos negros, pardos, mestiços ou crioulos, sentimento este 

que se manifestava de várias formas: pela repressão às suas 

atividades culturais, pela restrição de acesso a certas 

profissões, as "profissões de branco" (profissionais liberais, 

compostos por advogados e comerciantes, por exemplo), 

também pela restrição de acesso a logradouros públicos, à 

moradia em áreas de brancos, à participação política, e 

muitas outras formas de rejeição ao negro. 

 Albuquerque Júnior (2007, pp.10-11) assevera que: 

 

O preconceito, como a própria palavra 

deixa entrever, é um conceito prévio, um 

conceito sobre algo ou alguém que se 

estabelece antes que qualquer relação de 

conhecimento ou de análise se estabeleça. É 

um conceito apressado, um opinião, uma 

descrição, uma explicação, uma 

caracterização, que vem antes de qualquer 

esforço verdadeiro no sentido de se 

entender o outro, o diferente, o estrangeiro, 

o estranho, em sua diferença e alteridade. O 

preconceito quase sempre fala mais de 

quem o emite do que daquele contra o qual 

é assacado, pois o preconceito fala dos 

conceitos da sociedade ou do grupo humano 

que o utiliza. 

 

 Ao tratar a questão da diversidade cultural, Anete 

Abramowicz (2006) diz que todo o brasileiro vive uma 

situação no mínimo, inusitada. De um lado, há o discurso 

de que nós somos um povo único, fruto de um intenso 
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processo de miscigenação e mestiçagem, que gerou uma 

nação singular com indivíduos culturalmente 

diversificados. De outro, vivenciamos em nossas relações 

cotidianas inúmeras práticas preconceituosas, 

discriminatórias e racistas em relação a alguns segmentos 

da população, como, as mulheres, os indígenas e os 

afrodescendentes. Atualmente, o conceito de raça quando 

aplicado a humanidade causa inúmeras polêmicas, porque a 

área biológica comprovou que as diferenças genéticas entre 

os seres humanos são mínimas, por isso não se admite mais 

que a humanidade é constituída por raças.  

 Segundo Munanga (2007): 

 

(…) a cor da pele é definida pela 

concentração da melanina. É justamente o 

degrau dessa concentração que define a cor 

da pele. Porém esta distinção de raça pelo 

grau de concentração de melanina na pele é 

contestada por alguns cientistas ao passo 

que se possui diferentes povos com mesmo 

grau de concentração da mesma, mas com 

características genéticas completamente 

diferentes. 

 

 O termo étnico é fundamental para demarcar que um 

indivíduo pode ter a mesma cor da pele que o outro, a 

mesmo tipo de cabelo e traços culturais e sociais que os 

distingue, caracterizando assim etnias diferentes. Os 

professores e as professoras que se posicionam criticamente 

em relação ao conceito de gênero, raça e etnia podem 

instituir discursivamente, uma “vontade de verdade” de um 

grupo social, para utilizar a expressão de Foucault (2002). 

Mobilizar uma ação contra os padrões e os processos de 
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exclusões instituídos é um grande passo para implantação 

de uma diversidade cultural, pois as diferenças são 

socialmente construídas e estão envolvidas com as relações 

de poder.     

 Os estudos genéticos têm demonstrando que pode 

haver mais diferenças genéticas entre um branco e outro 

branco ou entre um negro e outro negro, do que entre um 

negro e um branco, e mesmo assim, o termo raça como 

marcador de inferioridades continua entranhado no tecido 

social e nas práticas racistas. 

 De acordo com Kamel (2006, p.51): 

 

Não faz muito tempo, um comentarista de 

TV a cabo disse, confiante, que certas 

doenças e certas qualidades são 

geneticamente determinadas pela raça. 

Ouvi também um jornalista de rádio dizer, 

em relação a um jogador humilhado em 

campo porque é negro, que nada se pode 

fazer quando se quer mencionar o nome de 

uma raça: “O nome da raça é negra”, ele 

disse. E, claro, impossível esquecer o então 

candidato Lula, em 2002, afirmando, num 

debate, que certamente haveria uma 

maneira científica de determinar se alguém 

é de raça negra. O Curioso é que as três 

manifestações se deram num contexto de 

repúdio ao racismo. O que eles 

desconhecem é que acreditar que raças 

existem é a base de todo racismo. Raças 

não existem. 

 

 “Desde 1972, a partir dos estudos de Richard 

Lewontin, geneticista de Harvard, o que a ciência diz é que 

as diferenças entre indivíduos de um mesmo grupo serão 
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sempre maiores do que as diferenças entre os dois grupos 

considerados em seu conjunto”. (KAMEL, 2006, p.52)  

No grupo de negros haverá indivíduos 

altos, baixos, inteligentes, menos 

inteligentes, destros, canhotos, com 

propensão a doenças cardíacas, com 

proteção genética contra o câncer, com 

propensão genética ao câncer etc. Ou seja, 

no interior de cada grupo, a diversidade de 

indivíduos é grande, mas ela se repete nos 

dois conjuntos. A única coisa que vai variar 

entre os dois grupos é a cor da pele, o 

formato do nariz e a textura do cabelo, e, 

mesmo assim, apenas porque os dois 

grupos já foram selecionados a partir 

dessas diferenças. (KAMEL, 2006, pp. 52-

53) 

 

 Ainda, segundo tal cientista, o genoma humano é 

constituído de 25 mil genes. As diferenças que mais 

aparecem como cor da pele, textura dos cabelos, formato do 

nariz, são demarcadas por um conjunto de genes 

insignificantemente reduzido se comparado a todos os 

genes humanos. Assevera ainda que, as diferenças entre um 

branco nórdico e um negro africano abrange apenas uma 

fração de 0,005 do genoma humano. Por esse motivo, a 

imensa maioria dos geneticistas é decisiva: no que diz 

respeito aos homens, a genética não autoriza falar de raças. 

De acordo com o geneticista Craig Venter, o primeiro a 

descrever a sequência do genoma humano, “raça é um 

conceito social, não um conceito científico”.(KAMEL, 

2006, p.53) “A crença em raças, porém, não é apenas fruto 

da ignorância” (idem, p.55) 
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Preconceito racial e racismo na instituição escolar 

 

A escola é considerada como uma das instituições 

sociais em que alunos crianças e adolescentes negros (as) 

confrontam-se de maneira mais incisiva com a vivência do 

preconceito racial e racismo e, certamente, da 

discriminação racial.  

As situações de rejeições enfrentadas pelos 

estudantes negros (as), unidos ao silêncio dos(as) 

profissionais da educação em relação a essas práticas 

produzem graves e inúmeras sequelas na formação e jeito 

de ser desses alunos(as), refletindo negativamente no seu 

desempenho escolar e em sua aprendizagem, além de ser 

um fator relevante de evasão escolar. Martin Luther King 

apud Frenette (2000, p.47) “dizia que o racismo é o cão dos 

infernos seguindo as pegadas da civilização”. 

O preconceito racial, no Brasil, atua 

fundamentalmente em três extensões: a moral, a intelectual 

e a estética. As brincadeiras, as piadas, as atribuições que 

reforçam o preconceito racial quase sempre manifestam 

conteúdos racistas relacionados a essas dimensões. Alguns 

são mais evidentes, como aqueles que animalizam o negro e 

que é exposta de várias formas, sendo o mais comum a 

relação e/ou associação da cor preta a animais: o porco 

preto, o macaco preto, a cabra preta; ou a seres 

sobrenaturais animalizados: mula-sem-cabeça, lobisomem, 

saci-pererê (MUNANGA. 2008, p.53). Outros dessa forma, 

que inferiorizam o comportamento ou hierarquia social, que 

são conhecidos e mencionados assim: “quando não suja na 

entrada, suja na saída”, “é preto, mas é bom”, “é preto, mas 
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é inteligente”, “ é preto, mas é bonitinho”, ou ainda a 

qualificação de cabelo, como cabelo duro ou cabelo ruim, é 

pixaim, quase sempre  acompanhadas com risos e outras 

chacotas. E mais outras expressões como: “Negro em pé é 

um toco, deitado é um porco”; “negro só é gente quando 

está dentro do banheiro, pois quando chega alguém e bate 

na porta, de dentro ele grita: tem gente!” 

É interessante observar que a realidade é 

mencionada acima, mas a sociedade nega tal situação, ao 

questionar os docentes se eles já sofreram discriminação em 

sala de aula, a maioria negou o que aponta para o 

paradigma, ainda forte do mito da democracia racial. 

Ver gráfico a seguir: 

Gráfico 2-Em sala de aula, você já sofreu algum tipo de 

discriminação? 

 

Fonte: Professores (as) das escolas públicas estaduais e municipais de 

Delmiro Gouveia-AL 

 

A pesquisa entre os alunos, também apontou 

resultados bastante semelhantes ao dos docentes. O 

cotidiano escolar evidencia que negros e brancos são 

tratados de formas diferentes e essas diferenças são 
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percebidas pelos alunos de qualquer faixa etária. Os alunos 

e alunas brancos são privilegiados na relação 

professor/aluno, pois conseguem, com mais frequência, 

reconhecer-se positivamente com os professores ou 

professoras. 

O silêncio e/ou omissão do professor sobre o 

preconceito e a discriminação ou sobre a questão racial 

facilita novas ocorrências, reforçando inadvertidamente a 

legitimidade de procedimentos preconceituosos e 

discriminatórios dentro da escola e, a partir daí, para outros 

espaços   sociais. 

Em outra conjuntura no qual o preconceito racial se 

revela abertamente é o da situação de conflito, por meio de 

xingamentos, entre os quais: urubu, macaco (a), fedorento 

(a) ou fedido (a), escravo (a), negro (a)- mencionado de 

forma pejorativa, são mais comumente utilizados. Os 

apelidos e xingamentos fazem parte da vida de crianças e 

adolescentes, mas os de cunho racial são característicos da 

experiência dos da etnia negra tanto no convívio diário 

quanto na experiência do âmbito escolar. Deve-se 

esclarecer que xingamentos são, via de regra, expressões de 

desqualificação e rebaixamento pessoal, que podem se 

estender à família ou a outros grupos de pertencimento. 

O preconceito, como a própria palavra deixa 

entrever, é um conceito antecipado, prévio, um conceito 

sobre algo ou alguém que principia antes que qualquer 

relação de conhecimento ou de exame minucioso se 

estabeleça. É sem sombras de dúvidas, um conceito 

apressado, uma explicação antecipada de algo não 
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aprofundado em conhecimento (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2007. pp.11-12). 

As crianças negras desenvolvem sentimentos de 

insegurança, de medo, de vergonha, sofrendo, assim, o 

rebaixamento de sua autoestima e a cristalização de uma 

autoimagem negativa. Isto conduz ás dificuldades de 

relacionamentos interpessoais como outras crianças e 

adultos, como também dificuldades de aprendizagem. 

A discriminação racial está presente em quaisquer 

níveis e/ou área educacional, prejudicando, principalmente 

a população negra, o que culmina com vários prejuízos 

como dificuldade de sucesso na escola, ao acesso às 

posições melhores remuneradas no mercado de trabalho 

originando assim, mais pobrezas, fracasso escolar e 

marginalização social.  Ao negro, mesmo com nível 

educacional igual a um branco não é garantida a mesma 

remuneração ou as mesmas atividades e cargos, o que 

dificulta a mobilidade social dos mesmos.  

 A escola precisa ser vista como ambiente que pode 

ser de felicidade para todas as etnias, todos os povos. Deve 

ser lugar de satisfação, de diálogo, onde se possa desejar 

estar. Certamente um lugar de conflitos, mas tratados como 

contradições, fluxos e refluxos. Lugar de aprendizagens 

significativas, de movimentos, trocas, de axé, vida, de 

circulação de saberes e de construção e constituição de 

saberes (BRASIL, 2006, p.55). 
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1.2. Caracterização Geral dos Professores e Educandos 
envolvidos na pesquisa.  
 

 Os questionários foram aplicados aos professores e 

alunos do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano e Ensino 

Médio Regular, bem como, na modalidade Normal em seis 

escolas, sendo três da rede pública estadual e três da rede 

municipal de Delmiro Gouveia-Alagoas. As estaduais são: 

Escola Estadual Francisca Rosa da Costa, Escola Estadual 

Luiz Augusto Azevedo de Menezes e Escola Estadual 

Watson Clementino de Gusmão e Silva, todas localizadas 

na zona urbana. As municipais são: Escola Municipal 

Antenor Serpa de Menezes, situada no povoado Cruz 

constituído por Remanescentes Quilombolas, Escola 

Municipal Prof. Manoel José Calaça, no povoado Rabeca 

que faz limite com o povoado Cruz, e Escola Municipal 

Governador Afrânio Salgado Lages, localizada na zona 

urbana, no centro. 

A escolha dos participantes de cada categoria: 

professor e aluno, do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio, respeitou-se a amostragem aleatória simples e, no 

caso, fez-se sorteio. Aceitou-se também, dados daqueles 

que se dispusera a participar da pesquisa. Assim, houve a 

participação de educadores das diversas disciplinas: 

História, Geografia, Artes, Língua Portuguesa, Matemática, 

Biologia, Didática, entre outras. 

A participação dos educandos nos seus diversos 

níveis se deu com as respostas solicitadas no questionário, 

bem como com opiniões, posicionamentos, críticas e 

sugestões em relação ao tema e aos processos curriculares 
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educacionais, práticas dos docentes e dos próprios discentes 

no interior de cada instituição educacional, envolvendo as 

relações interpessoais e etnicorraciais e no combate de 

práticas envolvendo o preconceito, a discriminação e 

intolerância correlatas e, principalmente, a aplicação das 

leis  10.639/2003 e a 11.645/2008 nas salas de aulas. 

Entre os professores questionados, 30% eram do 

sexo masculino e 69,2%, feminino. Prevalecendo a 

presença das mulheres em salas de aula. A maioria se 

denomina parda ou branca e, alguns poucos, moreno (a). 

Em relação à formação 74% tem nível superior e 26% 

apenas concluiu o magistério (Ensino Médio). O tempo de 

experiência ou tempo de atuação em sala de aula varia entre 

dois a vinte e dois anos: apenas duas educadoras tinham 

três meses de experiência. 

Entre os alunos questionados a maior parte e/ou 

porcentagem se classifica como moreno ou pardo. 

Foram questionados 513 educandos, sendo 166 

alunos do ensino fundamental e 347 do ensino médio. Os 

alunos do sexo masculino representam 43,6% dos 

consultados e 56,4% do sexo feminino. 

Quanto à etnia, 20,5% se consideram brancas; 0, 8% 

, declaram-se mulatos;1,5% amarelas (indígenas); 11,5% , 

intitularam-se da cor morena; 42,8% pardas; apenas 5,1% 

se declarou da etnia negra. Já outros 5,1% preferiram não 

informar a etnia. É válido salientar que na Escola Municipal 

Antenor Serpa localizado no Povoado Cruz, com 

comunidade de Remanescentes Quilombolas nenhum aluno 

se declarou da etnia negra, 7 se declararam pardos e 17 

morenos. 
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Quanto à idade, 96,8% foram questionados alunos 

entre 10 a 27 alunos e 3,2% tinham idades iguais e/ou 

acima dos 28 anos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa possibilitou um entendimento 

detalhado sobre o tratamento dado ao negro no Brasil, 

tendo como campo de coleta de dados, as escolas públicas 

estaduais e municipais da cidade Delmiro Gouveia- 

Alagoas. 

Ao longo do desenvolvimento do trabalho, 

percebeu-se que as referidas escolas precisam adaptar-se às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana, tendo em vista a 

maneira inadequada como são repassados os conteúdos, o 

que contribui para o aumento das condições de 

desigualdades.  

Os dados bibliográficos mostraram claramente que o 

negro tem sido no Brasil, alvo de muita discriminação e 

preconceito, desde o início do tráfico até os dias atuais e 

mesmos as escolas, que deveriam promover uma verdadeira 

mudança, quebrando toda uma postura de opressão, 

continuam desenvolvendo atividades que subestimam o 

potencial do negro, descrevendo-o como indivíduo inferior 

e passível de qualquer castigo e/ou tortura. 

O trabalho da escola precisa criar outros rumos e 

formar um novo tipo de opinião, onde cada educando possa 

reconhecer toda a contribuição deixada ao Brasil, pelos 
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africanos. E isso não é difícil de ser percebido, já que a 

cultura está bem diante dos olhos, através das danças, da 

religiosidade, da culinária. Todas essas manifestações estão 

presentes no dia-a-dia do povo e ao acesso de todos. Não 

existe distinção. Pelo contrário, os negros fazem questão de 

mostrar sua cultura da melhor forma possível.  

Por este motivo, a escola deve desenvolver 

mecanismos que garantam à igualdade, fazendo com que 

prevaleça o respeito acima de tudo. O espaço deve ser 

compartilhado por todos e nas mesmas condições.  

A escola é hoje o caminho para derrubar essas 

diferenças que têm se sombra de dúvida prejudicado o 

desenvolvimento do descendente africano em favor da 

ascensão do branco. É necessário ressaltar que a nação 

brasileira foi constituída a partir da mistura de várias raças. 

Então não há espaço para discriminação, pelo contrário, as 

cores preencheram o espaço dessa bela nação chamada 

Brasil, dando-lhe uma rica herança cultural. Assim 

educadores e educadoras precisam unir suas forças e 

preservar a memória do povo brasileiro, combatendo de 

frente o preconceito e ampliando a conscientização sobre a 

“Diversidade Etnicorracial”. 

A Lei nº 10.639/2003 alavanca horizontes para uma 

educação antirracista e dá abertura para abordar temas que 

ajudam a superar o grau de ignorância e/ou 

desconhecimento em relação ao direito e a igualdade, 

construindo de forma científica a cultura escolar, quebrando 

mitos e tabus relacionados ao preconceito e a discriminação 

racial. É mister, tê-la como subsídio para implementação de 

metodologias e práticas pedagógicas não eurocêntricas, mas 
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libertadoras e conscientizadoras que provoquem mudanças 

nos seres humanos, principalmente, pra que valorizem a 

raça e/ou etnia negra e reconheçam suas lutas e vitórias, 

conquistas e culturas, contribuições e inserções na 

formação dessa sociedade brasileira múltipla, plural e 

diversa. 
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