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Delia Hilda Ortiz 

 

 

Este estudo investiga a utilização das TIC’S no 

Ensino Superior e nos Núcleos de Idiomas, destacando a 

temática da tecnologia e subjetividade mediante a criação de 

um blog para facilitar o ensino-aprendizagem do espanhol 

como língua estrangeira (E/LE). 

O problema deste estudo é, por que as TIC’S, 

especificamente o Diário Virtual são materiais adequados e 

válidos para a aquisição e desenvolvimento de uma segunda 

língua? A utilização do blog no ensino-aprendizagem de 

E/LE, pode facilitar de forma motivadora a produção de 

subjetividade e contribuir positivamente na aquisição e 

desenvolvimento de uma língua estrangeira. 

As TIC’S promovem os processos de comunicação, 

ensino-aprendizagem, por isso se faz necessária sua 

incorporação nos ambientes educativos de ensino 

aprendizagem de uma segunda língua. O blog, por ter como 

suporte a Internet, se apresenta como uma alternativa com 

acesso global, permitindo a interação do docente com o 

discente e qualquer outra pessoa que visite os blogs, o que 
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vem a diversificar os processos de aprendizagem 

colaborativos tradicionais. 

A partir de várias observações feitas em sala de aula 

e fora dela com o uso das TIC’S como recurso didático para 

o ensino-aprendizagem de uma segunda língua e dentro do 

comprometimento com as questões relativas ao 

desenvolvimento das competências mínimas, articuladas no 

ciberespaço, nos levou a considerar o blog ou diário virtual 

como elemento produtor de subjetividade e facilitador na 

aquisição e desenvolvimento de uma língua estrangeira, 

E/LE. 

Ao falar do ciberespaço é importante destacar que o 

crescimento do ciberespaço é orientado por três princípios 

fundamentais: a interconexão, a criação de comunidades 

virtuais e a inteligência coletiva. Em primeiro lugar a 

interconexão, mundial ou local, é um princípio básico do 

ciberespaço. Em segundo lugar as comunidades virtuais “são 

construídas sobre afinidades de interesses, de 

conhecimentos, sobre projetos, em um processo mútuo de 

cooperação e troca” (LÉVY, 1999, p.127). Em terceiro lugar 

a inteligência coletiva descreve um tipo de inteligência 

compartilhada que surge da colaboração de muitos 

indivíduos em suas diversidades. “É uma inteligência 

distribuída por toda parte, na qual todo o saber está na 

humanidade, já que, ninguém sabe tudo, porém todos sabem 

alguma coisa” (LÉVY, 2007, p. 212). 

Na sociedade da informação, marcada pelas 

descobertas e progressos científicos, há acesso cada vez mais 

rápido e em grande quantidade de informações e é a partir 

dessa integração das TIC’S à sociedade, que se tem 
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produzido uma modificação no sistema educativo. Neste 

sentido, o professor deve estar preparado para interagir com 

uma geração mais atualizada. A posição das TICS como 

recurso didático para o ensino de Espanhol como língua 

estrangeira se tem desenvolvido rapidamente nos últimos 

anos, atuando como mediadoras da construção do 

conhecimento e produtor de subjetividade.  

Sara Paín (1996, p. 17 apud Abbati Rita, 2009 p. 210) 

introduz a questão da subjetividade na educação realçando a 

singularidade do aprendente. Segundo ela, a pedagogia, 

durante muitos séculos, levou em conta apenas uma parte do 

ser humano: o sujeito epistêmico — sujeito que se dedica 

somente ao conhecimento —, baseando-se nas capacidades 

ou habilidades que esse indivíduo tem para conhecer. Essa 

pedagogia não levava em conta que esse indivíduo tem, ao 

mesmo tempo, uma história, um destino, algo que o 

diferencia dos outros indivíduos. Tem sua singularidade, tem 

sua subjetividade, surgindo desse modo a figura do 

psicopedagogo.  

A pesquisa se desenvolve a partir da análise dos 

conteúdos já publicados sobre os blogs ou diários virtuais na 

educação, entendida como material didático no ensino de 

línguas estrangeiras, a fim de estabelecer o marco 

panorâmico do tema a expor. Realizaram-se acessos às 

páginas da web usando alguns sites de informação 

recomendados para desenhar as atividades online para a aula 

de E/LE, como também se apresenta como resultado dessas 

atividades a subjetividade colocada por parte dos alunos ao 

interagiram com o blog ou diário virtual criado pela autora.  
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Acreditamos que inserir as TIC’S em âmbitos 

educacionais para o ensino-aprendizagem de uma língua 

estrangeira e explorar o blog em contexto educativo é 

perfeitamente possível e o papel do psicopedagogo é 

possibilitar a construção e reconstrução constante desse 

espaço subjetivo e objetivo ao mesmo tempo.  

Como assim afirma Fernández (2001, p.55) “a 

Psicopedagogia tem como propósito abrir espaços objetivos 

e subjetivos de autoria de pensamento; fazer pensável as 

situações... e, muito mais importante que os conteúdos 

pensados é o espaço que possibilita fazer pensável um 

determinado conteúdo”. 

A proposta final desse trabalho é apresentar a 

experimentação de um blog criado pela autora para uso no 

Ensino Superior e Núcleos de Idiomas, chamado “Mundo 

hispânico” disponível em: 

http://mundohispanico.spaceblog.com.br, disponibiliza-do 

para as turmas dos cursos de Letras, do Centro Universitário 

CESMAC, como também para os alunos da Casa de Cultura 

Latino-americana, CCLA (UFAL), do Núcleos de Idiomas 

SENAC, grupos do PRONATEC e simpatizantes da Língua 

Espanhola, já que um blog é uma página da Web, que está 

disponível em Internet para quem deseja consultá-la e que 

está em constante transformação sendo modificados e 

reconstruídos permanentemente.  

Os espaços que possibilitam essa constante 

construção e reconstrução, a autora denomina de um lugar 

“entre” — que “está entre a objetividade e subjetividade — 

que portanto, não é somente intrapsíquico. É um espaço que 
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torna simultâneas a objetividade e a subjetividade”. 

(FERNÁNDEZ 2001, p. 55). 

 

 

A construção de um blog ou “Diário Virtual” é um 

aliado para quem procura e, também, produz conhecimento 

e novas formas de subjetividade. É uma ferramenta que bem 

utilizada e junto à orientação de um psicopedagogo 

institucional se converte em um grande aliado dos 

professores no processo de ensino/aprendizagem.  

Segundo Mercado (2008), as TIC’S promovem um 

meio de aprendizagem inspirador:  

 

A utilização de recursos tecnológicos, 

principalmente a Internet, adotada como 

instrumento mediador do processo de ensino 

e aprendizagem, além de promover a 

expansão da EAD, reforça os espaços de 

comunicação e de acesso à informação. Suas 

especificidades, como o contato direto com 

informações atualizadas e as possibilidades 

de comunicação síncrona e assíncrona, 

transformam-na em espaço de 

aprendizagem inspirador. 

A utilização de Internet na educação pode ir muito 

além do uso de sites de busca de conteúdos para realizar 

pesquisas sobre os mais variados assuntos no Ensino 

Superior. Hoje, a cada dia aparecem novos serviços e 

possibilidades que podem ser utilizados gratuitamente, que 

possibilitam a autoria já seja do professor ou do aluno e o 

que é melhor não exige conhecimentos técnicos 
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especializados. Entre os serviços, destaca-se o de criação e 

hospedagem de blogs.  

A palavra blog é a abreviação da palavra inglesa 

weblog, chamada de “Bitácora” (na língua castelhana), é um 

diário online que pode ser acessado por pessoas do mundo 

todo, se refere a sítios web atualizados periodicamente que 

recopilam cronologicamente textos ou artigos de um ou 

vários autores onde o artigo mais recente aparece primeiro, 

com uma temática em particular. O/a autor/a tem a liberdade 

de deixar publicado o que considera pertinente. Os artigos 

publicados oferecem geralmente a possibilidade de que os 

visitantes do blog acrescentem comentários aos mesmos, 

acontecendo assim a interação entre o/a autor/a e o/a leitor/a.  

O popular Blogger (2013, online) define blog como: 

 

Uma página web atualizada frequentemente, 

composta por pequenos parágrafos 

apresentados de forma cronológica. É como 

uma página de notícias ou um jornal que 

segue uma linha de tempo com um fato após 

o outro. O conteúdo e tema dos blogs 

abrangem uma infinidade de assuntos que 

vão desde diários, piadas, links, notícias, 

poesia, ideias, fotografias, enfim, tudo que a 

imaginação do autor permitir. 

 

Uns dos principais motivos da rápida expansão deste 

meio de comunicação é a relativa facilidade que se oferecem 

para serem criados e conduzidos por qualquer usuário com 

conhecimentos básicos de Internet ainda sem ter 

conhecimentos sobre o desenho de páginas web. Isso levou 

a muitas pessoas, e incluiu aqui os professores do Ensino 

Superior interessados para se expressar e facilitar o processo 
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ensino-aprendizagem, a ter um espaço na rede, encontrando 

nos blogs um meio ideal para fazê-lo.  

Atualmente, muitos professores e alunos do Ensino 

Superior já estão usando todos os atrativos dos diários online 

criando uma rede motivadora de ensino- aprendizagem e 

comunicação em uma segunda língua. Entre os elementos de 

um blog figuram artigos, uma ou duas colunas laterais, 

comentários e atualmente, na maioria dos blogs se pode 

inserir imagens, vídeos, áudio, etc., deixando os artigos mais 

atrativos. 

 

 

Na área de línguas estrangeiras, especificamente de 

E/LE (espanhol como língua estrangeira), a utilização do 

BLOG permitiu que pudesse contar com um valioso recurso 

com múltiplas possibilidades inovadoras para desenvolver as 

habilidades comunicativas e assim ensinar e aprender a 

língua.  

O blog educativo favorece a construção de novos 

saberes e, desse modo, por um lado cumpre ao professor 

atuar como mediador do processo, proporcionando ao aluno 

o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa, de 

maneira autônoma, crítica e criativa e por outro lado cumpre 

ao psicopedagogo intervir com a intenção de acompanhar a 

mudança que mobiliza ao aluno para uma nova situação 

provocando uma nova interpretação. Além disso, o 

psicopedagogo poderá orientar os professores para a 
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realidade do nível de conhecimentos anteriores dos alunos 

sobre a língua. Isto se deve ao fato de que muitos alunos já 

apresentam experiências com a língua, quer seja por meio de 

estudos pessoais ou por vivência fora do país de origem.  

Segundo Ausubel (1980, p. 23), a aprendizagem significativa 

ocorre quando se relaciona uma nova informação a outras 

com as quais o aluno já está familiarizado. Desta   forma, o   

psicopedagogo   estará   auxiliando   o professor e às 

instituições de ensino a refletirem sobre como a criança 

aprende de modo significativo, em especial uma língua 

estrangeira. 

Ao contrário do que muita gente pensa, o blog, como 

auxiliar do professor, passa a ocupar um papel importante. 

Foi isso que constatou a apertura do Blog “Mundo 

Hispânico” em língua espanhola, com foco no ensino 

aprendizagem da língua. O Blog Mundo hispânico de língua 

espanhola, nasceu no curso de Formação para a Docência do 

Ensino Superior CESMAC (Centro de Ensino Superior 

Cesmac), 28º turma na Disciplina Metodologia do Ensino II.  

A proposta da disciplina foi elaborar material pedagógico de 

suporte (atividades) ao trabalho do professor na sua 

formação para a utilização das TIC’S no processo ensino-

aprendizagem da sua prática pedagógica. 

A construção do blog “Mundo Hispânico” disponível 

em: 

http://mundohispanico.spaceblog.com.br/, iniciou-se com 

tarefas simples seguindo a instruções do professor. O 

conteúdo da matéria Língua Espanhola, passado ao formato 

eletrônico foram: arquivos, documentos em formato Word, 

vídeo, links, etc., acreditamos que à medida que adquiramos 
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habilidades para o uso do blog e fazendo uso de todas as 

ferramentas auxiliares que podem ser incorporadas ao 

mesmo, o blog se tornara mais dinâmico, interativo e 

colaborativo. 

As atividades postadas geraram realização de tarefas 

específicas a partir da apresentação de artigos e materiais 

multimídia procedentes da web, como vídeos, músicas, 

fotografias, etc., acompanhadas de uma resenha e explicação 

da atividade. 

As atividades propostas no blog têm o objetivo de 

promover a prática da compreensão leitora, compreensão 

auditiva, expressão oral e expressão escrita, (integração das 

quatro habilidades) onde os estudantes aprendem a se 

comunicar em língua espanhola e o professor avalia os 

conhecimentos dos alunos de outra forma, fomentando a 

criatividade e expondo a própria subjetividade. 

Um dos principais motivos que se tem para manter o 

blog, é que depois de o professor terminar a sua disciplina no 

semestre, ele consegue ampliar a sua aula. Alunos 

interessados podem aproveitar a oportunidade para pensar e 

pesquisar mais um pouco sobre o tema. Além disso, o blog 

permite que os próprios alunos coloquem em evidencia a sua 

subjetividade e vejam os trabalhos dos colegas e consiga 

fazer uma comparação das ideias resultantes de cada 

trabalho, o que é saudável para o aprendizado da língua 

espanhola. Também o blog permite que o psicopedagogo 

apresente novas   propostas   educativas para despertar o 

interesse dos alunos, bem como metodologias diversificadas 

e mais adequadas ao desenvolvimento cognitivo dos 

mesmos. 
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Os artigos postados em número de 282 estão 

disponíveis em 57 páginas desde a criação do Blog 

(17/04/2010) até a última atualização (20/02/2017). A 

continuação imagens e detalhe de alguns artigos postados 

nesse período.  

 

 
Figura 1: Disponível em: http://www.spaceblog.com.br/ compte/order-

posts.html. Acesso em fevereiro de 2017. 

 

 14 de febrero: Día de los Enamorados — Música 

Estoy enamorado (Trabalhando com Registros 

Visuais de uma música para aprender a cultura 

hispánica) 

 Felices Fiestas (Apresentação de um registro visual, 

sendo os protagonistas do vídeo) 

 Pintura y escultura de Fernando Botero. Las gordas 

de Botero. Así te quiero. (Trabalhando com Registros 

Culturais do mundo hispânico) 

 No me compares: Ivete Sangalo y Alejandro Sanz. 

(Trabalhando com Registros Visuais de uma música 

para aprender a cultura hispánica) 
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 Poema Instante. (Trabalhando com Registros 

literarios) 

 Salta — Argentina — Las Momias de Llullaillaco 

(Trabalhando com Noticias expostas no Globo 

Reporter) 

 Feliz San Juan (Trabalhando a cultura através das 

festas populares) 

 Verbo Gustar (Trabalhando a gramática com as 

formas verbais de gustar) 

 La biografía de Facundo (Trabalhando a expressão 

escrita através de imagens)  

 Las Vestimentas (Trabalhando o vocabulário através 

de imagens) 

 Mirante São Gonçalo — Maceió (Alagoas) 

(Trabalhando a cultura local visitando os pontos 

turísticos) 

 Reciclaje: “Como construir uma casa reciclando 

botellas” (Apresentação de um tema atual com 

registros visuais: o vídeo) 

  

 

Os artigos postados no blog “Mundo Hispânico” em 

língua espanhola, disponível em: 

http://mundohispanico.spaceblog.com.br demonstram um 

maior envolvimento dos alunos, um aumento da motivação, 

a produção de subjetividade, a promoção da aprendizagem 

cooperativa com o incremento das interações entre pares e o 

reforço do papel do professor como mediador dos processos 

de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira e do 
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papel do psicopedagogo como  minimizador de possíveis  

situações de ansiedade,  de stress ou de conflitos, que podem 

ser provocados por   problemas de aprendizagem ou por  

questões de relacionamentos interpessoais.  

Para evidenciar a interatividade e subjetividade no 

blog “Mundo hispânico”, dentre dos 248 artigos, foram feitas 

análises quantitativa e qualitativa dos comentários dos 

participantes em um artigo a seguir: 

 

“Pintura y escultura de Fernando Botero –Las 

gordas de Botero”. Música: “Así te quiero”. Escrita em 

fevereiro de 2016 07h38min. A seguir detalhes das 

atividades do artigo: 

 

 
 Pintura y Escultura de Fernando Botero — Las Gordas de Botero “Así 

te Quiero’.  

http://mundohispanico.spaceblog.com.br/2665185/PINTURA-Y- 
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ESCULTURA-DE-FERNANDO-BOTERO-LAS-

GORDAS-DE-BOTERO-ASI-TE-QUIERO/ 

 

OBJETIVO: Conocer las obras de Botero y superar el prejuicio 

de las personas voluminosas. 

Fernando Botero es un pintor, escultor y dibujante colombiano 

que nació en Medellín el 19 de abril de 1932. Las obras de su 

autoría llevan impreso un original estilo figurativo 

neorrenacentista contemporáneo, denominado por algunos como 

"Boterismo", el cual le da una identidad inconfundible y 

conmovedora a las mismas…  

Se caracteriza por una volumetría exaltada, que impregna de 

fuerza, de sensualidad y de un especial carácter tridimensional a 

su obra. Asi como también el uso vivaz y magistral del color, al 

estilo de la escuela veneciana renacentista y los finos detalles de 

crítica mordaz, ironía y sutileza. 

En 1955, Botero se casó con Gloria Zea (fundadora del Museo de 

Arte Moderno de Bogotá y Ministra de Cultura de Colombia) y 

tuvieron tres hijos: Fernando (quien nació en 1956 mientras 

vivían en Ciudad de México y fue Ministro de Defensa durante el 

gobierno de Ernesto Samper), Lina (1958) y Juan Carlos Botero 

Zea (1960). Los Botero Zea se divorciaron en 1960. 

En 1964, Botero se casó con Cecilia Zambrano, con quien tuvo 

un hijo, Pedro (1970), quien falleció trágicamente en 1974 en un 

accidente de tránsito en España mientras la familia estaba de 

vacaciones. Botero y Zambrano se separaron en 1975. 

En 1978, Botero se casó con la artista griega Sophia Vari. Viven 

en París y tienen una casa en Pietrasanta, Italia. 

 

♫: José Manuel Figueroa, conocido artísticamente como Joan 

Sebastián, es un cantante, compositor y actor mexicano nacido 

en Juliantla, México en1951. También es conocido por el público 

bajo los alias de «Rey del Jaripeo», «Poeta de Juliantla» y 

«Huracán del Sur».  
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A lo largo de su carrera musical ha sido acreedor de cinco 

premios Grammy y siete premios Grammy Latinos. 

ACTIVIDADES: 

 VER CUADROS DE BOTERO: http://arte-

historia.com/cuadros-de-botero 

 VER LAS MEJORES ESCULTURAS DE 

BOTERO: http://listas.20minutos.es/lista/fernando-botero-

sus-mejores-esculturas-95591/ 

 LAS 10 OBRAS MÁS CARAS DE 

BOTERO: http://www.semana.com/nacion/articulo/las-

diez-obras-mas-caras-botero/255456-3 

Quadro 1: atividades do artigo  

 

Foram postados 28 comentários para o artigo que 

abordou o tema de Pintura e escultura de Fernando Botero. 

De acordo aos comentários dos aprendizes de faixa etária 

entre 18 a 40 anos, apresenta-se o resultado alcançado a 

seguir: 

 O uso do blog agradou a maioria no que se refere 

aos materiais audiovisuais postados, justificando 

que o diário virtual foi bastante atrativo, motivador, 

e produtor de subjetividades facilitando assim a 

compreensão da tarefa e como consequência a 

aprendizagem da língua espanhola.  

 Em relação ao grau de satisfação foi bem melhor 

que o esperado, uma vez que o resultado da 

avaliação ficou em um nível de aprovação com a 

classificação excelente, ótimo e bom. 

 Ficou evidente também o envolvimento dos alunos 

na tarefa de produção textual em língua espanhola 
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via blog desenvolvendo a tarefa de pesquisa ao 

aportar novas informações e produzir novas 

subjetividades. 

 Os fragmentos postados permitiram-lhes praticar as 

quatro habilidades: compreensão auditiva, 

compreensão leitora, expressão oral e expressão 

escrita. 

 Ficou registrado também o entusiasmo dos 

participantes quando realizaram a atividade 

proposta na língua-alvo, aflorando a subjetividade 

individual e social, envolvendo-se com os temas e 

aportando sugestões sobre a temática exposta no 

artigo analisado que os levou a despertar a 

consciência sobre a superação dos preconceitos 

permitindo-lhe ver a beleza de outra ótica como o 

expressa J. G. J.  

 

J. G. J. Sáb 21 Nov 2016 01:05 

Las pinturas de Botero salen de los 

paradigmas del culto a lo cuerpo y adentran 

al gusto por las personas como ellas son y no 

como deberían ser. Botero, en sus pinturas, 

dibuja mujeres gordas, felices y haciendo lo 

que todos hacen, con mucha sensualidad. 

Tiene preferencia por las gorditas, valoriza 

sus grasas y habla que ellas no deben 

cambiar. Me gustó mucho de conocer a 

fondo las obras y vida de Botero, vez que mi 

primero contacto con sus obras fue en un 

hotel cuando yo era niño y me impresionó 

su belleza y la calidad de personas dibujadas 

y los colores. 

 

mailto:gerlondsonfera@hotmail.com
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 Observou-se também que houve interação com o 

vídeo que mostrou alguns quadros famosos de 

Botero e a música que despertou um novo olhar, 

houve interação com o professor, com o colega, 

com a questão e sobre tudo com o texto da canção, 

cuja letra muito divertida valorou com cada palavra 

as pessoas gordas. 
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Cada vez mais as novas tecnologias ganham espaço 

no dia-a-dia das pessoas, nos diversos setores da sociedade, 

especificamente na área da educação, no Ensino Superior, e 

hoje, após a conclusão desta pesquisa, pode-se dizer que o 

trabalho do professor em sala de aula se torna mais atraente 

e dinâmico com o uso do blog ou diário virtual.  

Surge a necessidade de ser um profissional novo, um 

profissional motivador, criador, gestor de projetos e 

tecnologias, e que cujo foco central seja a preocupação com 

a aprendizagem e a produção da subjetividade. O blog 

mostra-se como uma alternativa didático-pedagógica de 

grande valor, no processo da aprendizagem, pois por um lado 

permite que o professor, incentive e motive a participação 

dos alunos na construção do conhecimento e na produção da 

subjetividade individual e social e por outro lado permite ao 

psicopedagogo realizar um trabalho juntamente com a  

equipe  da  escola,  e contribuir  na  escolha  do  material  

didático,  que deverá ser significativo tanto à realidade 

educacional como ao projeto da Instituição, seguindo os 

critérios relacionados à adequação de  ilustrações,  textos  e  

informações  apropriadas  tanto para à  faixa  etária  como  

ao  nível  de conhecimentos  do aluno.   

Acreditamos que o blog não só é importante por 

ampliar a possibilidade de interação aluno/aluno, 

aluno/professor e professor/professor, aluno/psicope-

dagogo, professor/psicopedagogo, mas por permitir um 
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trabalho que acompanha o momento atual e que vai mais 

além da aprendizagem e das relações pessoais. 

Podemos dizer, portanto que a experiência mostrou 

que é de grande valia a criação de um blog na disciplina de 

Língua Espanhola para poder reproduzir diversas situações 

de comunicação e melhores métodos de avaliação, 

oferecendo assim um novo horizonte ao ensino 

aprendizagem de E/LE e a uma nova subjetivação. E cabe ao 

psicopedagogo sensibilizar a equipe de trabalho para a 

importância de repensar sua função, tomando como 

referencial o próprio trabalho docente e os interesses e 

necessidades dos alunos. 

Para finalizar apresentamos as estatísticas do blog: 

Língua Espanhola, disponível em: 

http://mundohispanico.spaceblog.com.br, onde se pode 

perceber uma ascensão considerável a partir da data de sua 

criação, abril de 2010 até fevereiro de 2017, apresentando 

um total de 131276 visitantes únicos e 205869 Page views. 
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José Jaédson de Almeida Silva2 

 

 

A sociedade contemporânea tem como característica 

principal a globalização. Nos dias atuais, a velocidade das 

informações e o poder com o qual atinge a sociedade 

espantam qualquer um que tenha vivenciado as décadas 

anteriores. Em virtude de todo aparato tecnológico existente 

no meio e das facilidades resultantes desse advento, os 

receptores dessas informações tornam-se cada vez mais 

exigentes, em todos os sentidos. Exigentes especialmente 

com o próprio “eu” de cada um e muito pouco com os outros 

seres que estão em seu ciclo diário, com as ações 

desenvolvidas pelas políticas governamentais, com as 

                                       
1 Artigo desenvolvido dentro da disciplina Sociologia da Educação, no 

Curso de Mestrado promovido pela Universidad de Desarrollo 

Sustentable (UDS), de Assunção — Paraguai. 
2 José Jaédson de Almeida Silva, Mestre em Ciências da educação (UDS) 

— Paraguai. Pós-Graduado em Gestão Escolar (UCB/RJ) — (NCA/AL), 

2007. Graduado em Matemática (UNEAL/AL), 2006. Bacharel em 

Direito (CESMAC/AL), 2015. Graduado em Educação Física 

(UNOPAR/PR). 
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conquistas materiais e até mesmo com os sonhos almejados 

por uma sociedade no sentido da fraternidade,  

Em razão dessa competitiva realidade, surge muito 

cedo na vida de cada ser humano a necessidade até mesmo 

obrigatória de se especializar, afim de que não se torne 

defasado diante de seus competidores no mercado de 

trabalho. As profissões ganharam novos rumos, novas 

perspectivas, os cursos que antes eram genéricos, como 

engenharia, direito, medicina, tornaram-se insuficientes e 

foram ganhando afluentes com variadas nomenclaturas. Se 

antes os técnicos da engenharia mecânica e do direito davam 

conta da demanda profissional, com o passar dos anos a 

evolução da sociedade, exigiu que esses profissionais se 

tornassem especialistas clínicos em suas áreas, criando 

novos ramos e abrindo novas possibilidades. 

 

Pode-se caracterizar como "investimentos 

não-materiais" os imensos investimentos na 

capacitação dos recursos humanos da nação, 

e a educação, mais do que nunca, surge com 

uma força potencial de transformação. 

(ARANHA, 1996, p. 23). 

 

Hoje em dia, especialistas, mestres e doutores são 

essenciais para o desenvolvimento e a velocidade com que a 

sociedade tem exigido tais formações em todos os 

segmentos. Faz surgir assim, a criação de novos empregos, o 

aprofundamento do saber e a qualidade dos serviços fazem 

com que a sociedade evolua cada vez mais.  

Nesse contexto, o homem tem se tornado um exímio 

ser individualista na busca por espaço na sociedade do 

conhecimento, procurando ampliar seu raio de ação onde 
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muitas vezes passa por cima de certos vínculos norteadores 

de sua própria existência, seja na ligação com a estrutura 

familiar, seja com os preceitos religiosos cultuados ao longo 

dos séculos, seja com a valoração e exaltação ao meio natural 

em que vive. É nesse momento que o homem passa a 

enxergar o conhecimento como sua meta de vida, se tornando 

um especialista nesse seu objetivo de realização pessoal.  

A sociedade como um todo, passa a mergulhar 

desenfreadamente nesse objetivo, trazendo isto para o 

cotidiano, da mais trivial a mais complexa das ações onde a 

perfeição nos domínios do conhecimento se traduz num 

troféu que todos anseiam dentro da competição diária que 

travam com quem quer que seja, contanto que ao final de 

cada batalha disputada, lhe seja reconhecida a supremacia do 

conhecimento.  

 

 

No princípio da humanidade, havia uma ligação 

orgânica entre o homem e a natureza em sua volta, numa 

relação onde o ritmo do trabalho e da vida dos seres humanos 

se associava a simplicidade da natureza. No contexto de 

produção capitalista, este vínculo deixou de existir, uma vez 

que a natureza, antes compreendida apenas como um 

indiscutível meio de subsistência do homem, passou a fazer 

parte de um conjunto formado pelos meios de produção ao 

qual o capital está inteiramente associado e do qual tira 

proveitos. 

Nesse processo de apropriação e de transformação 

dos recursos naturais pelo homem por meio do trabalho, 
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passou a ocorrer o processo de socialização da natureza. 

Nesse momento, o trabalho assume a condição de 

mecanismo mediador universal na relação do homem com a 

natureza.  

 

(…) o trabalho é, num primeiro momento, 

um processo entre a natureza e o homem, 

processo em que este realiza, regula e 

controla por meio da ação, um intercâmbio 

de materiais com a natureza (Marx, 

1967:188). 

 

Partindo desse pressuposto, a separação do homem 

de suas condições naturais de existência não é "natural", mas 

histórica, tendo em vista que a prática humana encontra-se 

vinculada a sua história. 

Ao passar dos tempos a natureza tem sido concebida 

sob diversos pontos de vista. Desde o dualismo inerente a 

Kant, cristalizado na ideologia burguesa de natureza, à 

concepção de natureza como unidade diferenciada, cujo 

trabalho humano coloca-se no centro da relação homem-

natureza em estudos de Karl Marx.  

As raízes históricas do dualismo conceitual que 

envolve a natureza remontam a Kant, pois para ele a natureza 

interior dos seres humanos compreendia suas paixões cruas, 

enquanto a natureza exterior era o ambiente social e físico no 

qual os seres humanos viviam. Essa concepção dual de 

natureza aponta uma natureza exterior, concebida como a 

natureza primitiva, ‘criada por Deus’ a matéria-prima da qual 

a sociedade é construída, o reino dos objetos e dos processos 

que existem fora da sociedade, que seria as rochas, os rios, 

as árvores, enfim os elementos internalizados no processo de 
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produção social. E também a natureza concebida como 

universal, ou seja, "a natureza humana, na qual está implícito 

que os seres humanos e seu comportamento são 

absolutamente tão naturais quanto os aspectos ditos 

‘externos’ da natureza"(SMITH, 1987, p. 28). 

Para Karl Marx (século XIX), é preciso buscar a 

unidade entre natureza e história, ou entre natureza e 

sociedade, pois a natureza não pode ser concebida como algo 

exterior a sociedade, visto que esta relação é um produto 

histórico. Nesse sentido, torna-se possível a compreensão de 

que há uma sistemática mediação da sociedade com a 

natureza, e que faz surgir uma força motivadora dessa 

interação que é o processo de trabalho. 

Para Marx, a natureza e suas leis subsistem 

independentemente de consciência e desejos humanos, e tais 

leis só podem ser formuladas com a ajuda de categorias 

sociais. A natureza é dialética, e esta dialética se dá em 

função da interação do homem com a natureza. 

 

 

A sociedade contemporânea, consubstanciada numa 

dinâmica complexa e contraditória, possui uma organização 

interna, a qual representa um conjunto de mediações e 

relações fundamentadas no trabalho. Sob o capitalismo, o 

qual se identifica com a reprodução ampliada do capital e 

que necessita da produção de mercadorias como veículo de 

produção da mais-valia para possibilitar a sua expansão, a 

relação homem-meio apresenta-se como contradição capital-

trabalho, pois se pensarmos do ponto de vista abstrato, os 
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homens se relacionam com a natureza para transformá-la em 

produtos. Se pensarmos do ponto de vista real, o trabalho é 

um processo de produção/reprodução de mercadorias. 

No capitalismo, portanto, o acesso aos recursos 

existentes na natureza passa por relações mercantis, visto que 

sua apropriação pelo capital implica a eliminação de sua 

"gratuidade natural". Portanto, a incorporação da natureza e 

do próprio homem ao circuito produtivo é a base para que o 

capital se expanda. 

No processo de acumulação do capital, o trabalhador 

tem sido despojado do conjunto dos meios materiais de 

reprodução de sua existência e forçado a transformar sua 

força de trabalho em mercadoria, a serviço do próprio 

capital, em troca de um salário. O capital separa os homens 

da natureza, em seu processo de produção/reprodução e 

impõe que o ritmo do homem não seja mais o ritmo da 

natureza, mas o ritmo do próprio capital. 

Sabemos que na relação capital x trabalho há um 

antagonismo, haja vista que o capital nutre-se da exploração 

do trabalho do homem. Nesta relação, como o homem realiza 

o trabalho capitalizado, ao entrar em contradição com o 

capital, ele entra em contradição com a própria natureza. 

Segundo Moreira (1985), quando o capital busca 

cada vez mais a produtividade do trabalho e, assim, a 

elevação da taxa de exploração do trabalho e da natureza, ele 

amplia a base de alienação do trabalho e da própria natureza, 

gerando uma dicotomia entre sociedade e natureza. 

A perda da identidade orgânica do homem com a 

natureza se dá a partir do capital, que gera a contradição e 
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que, na contradição, gera a perda da identificação do homem 

com a natureza e, por consequência, a degradação ambiental. 

O processo social de produção, cuja referência está 

na produção de valores de uso, submete a força de trabalho e 

os meios de produção aos seus desígnios, impulsionando a 

utilização irracional dos recursos naturais, o desperdício de 

matérias-primas, de energia e de trabalho, provocando assim, 

a destruição da natureza e a consequente "crise ecológica". 

“A crise ecológica, constitui-se num dos aspectos 

desse ‘mundo às avessas’ que a alienação mercantil e 

capitalista do ato social de trabalho institui”. (BIHR, 1999, 

p.129) 

Assim, o processo de constituição da classe 

proletária, que se dá a partir da separação das condições 

objetivas de produção, ou seja, dos meios de produção 

(especialmente da terra e, através da natureza) e de sua 

inserção no trabalho fabril, explica, em primeira instância, a 

subordinação do proletariado à lógica capitalista de 

exploração da natureza. Essa separação pressupõe a perda do 

domínio sobre as técnicas agrícolas e a compreensão dos 

processos naturais por parte do proletariado, distanciando-o 

assim da natureza. 

A crise ecológica requer um repensar sobre a forma 

como está estruturada e como funciona a sociedade 

contemporânea. O modo como é gerida a natureza, o modo 

de produção e de consumo, os meios de produção, o modo 

de vida, as técnicas aplicadas, a tecnologia utilizada e a 

ciência a seu serviço, num sentido de reaproximar o homem 

da natureza.   
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Dito de outro modo, essa crise ecológica/ambiental 

evidenciada através de dois elementos característicos da 

sociedade contemporânea, a tecnologia e o crescimento, nos 

incita ao questionamento de um estilo de desenvolvimento 

internacionalizado, que se revela enquanto modelo de 

desenvolvimento ambientalmente predatório e socialmente 

injusto, manifestado, principalmente nos processos de 

modernização da agricultura, de urbanização e de exploração 

desenfreada dos recursos naturais.  

 

 

Quaisquer que sejam os fundamentos em que os 

cientistas sociais se baseiam, todos estão de acordo em que a 

sociedade sofreu um processo gradual de transformação ao 

longo do tempo. O tipo mais primitivo de organização 

social que se conhece é a ordem comunal ou tribal, em que 

os indivíduos viveram juntos para garantir a sobrevivência 

de todos. Esses agrupamentos dedicavam-se à busca nômade 

de alimentos e instalavam-se de forma provisória em 

cavernas e acampamentos. À medida que se esgotavam as 

reservas naturais ou as condições climáticas assim o 

exigissem, mudava-se para outros sítios mais favoráveis ao 

grupo.  

O domínio do fogo deflagrou uma verdadeira 

revolução tecnológica, pois permitiu a partir daí o 

aperfeiçoamento dos utensílios e sua transformação em 

armas para a caça que, junto à extração de alimentos 

vegetais, era a fonte de alimentação. A domesticação de 
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animais marcou uma etapa importante da evolução da 

sociedade primitiva: o momento da transição de um estado 

nômade para uma forma de vida sedentária, em locais 

geográficos permanentes. Surgiram as tribos, agrupamentos 

de indivíduos ligados por laços de parentesco. Mas a 

permanência em espaço circunscrito limitou o acesso às 

fontes alimentares, basicamente caça, pesca e coleta de frutos 

e raízes silvestres. A necessidade de ampliar os estoques 

alimentares levou à atividade agrícola e mais uma etapa foi 

alcançada com a conversão do pastoreio e da agricultura nas 

principais fontes de subsistência. Surgiram os primeiros 

proprietários da terra, dominadores da economia tribal.  

A sociedade escravista surgiu quando a propriedade 

sobre os objetos e a terra ampliou-se para a posse de seres 

humanos, os prisioneiros de guerra. Seu fundamento 

econômico reside na possibilidade de cada indivíduo ser 

capaz de produzir mais do que o necessário para a própria 

sobrevivência, ou seja, um excedente, passível de ser 

apropriado por outrem. O processo de acumulação de 

riquezas acentuou-se e algumas famílias tornaram-se mais 

ricas com o uso da mão-de-obra escrava, barata e abundante.  

O modelo de sociedade baseado no trabalho escravo 

declinou em função da inexistência de estímulo para que o 

trabalhador escravizado executasse as funções mais 

complexas que progressivamente lhe foram sendo exigidas. 

O progresso das técnicas produtivas e a necessidade de maior 

produtividade impuseram uma revolução nas relações de 

produção: o trabalho livre, com retribuição de certa forma 

proporcional ao esforço despendido, que se implantou com o 

sistema feudal. 
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Com uma hierarquia rígida, o feudalismo fundava-se 

basicamente na existência de três classes: a nobreza e o clero, 

que formavam a classe dominante, no topo da pirâmide 

social; um segmento intermediário formado por artesãos e 

comerciantes; e, na base, os servos que eram, em sua maioria, 

descendentes dos antigos escravos ou camponeses 

arruinados. A posição dentro da hierarquia social era 

determinada pelos costumes e leis que davam à classe 

dominante, enormes privilégios políticos, econômicos e 

sociais.  

Ao longo do processo de mudanças econômicas e 

sociais dos agrupamentos sociais, surgiram e 

desenvolveram-se, ao mesmo tempo, as formas de 

comportamento e as ideologias que se traduzem nas 

manifestações culturais do grupo social. A cultura 

condicionou todas as atividades dos indivíduos e do grupo 

social, seja na forma de habitação, seja nos hábitos de 

convivência, nos papéis sociais e nas relações dos indivíduos 

entre si, como também, dos indivíduos com os diferentes 

grupos formadores do conjunto social. 

Essas atividades exerceram sobre a cultura uma ação 

recíproca surgindo assim, as artes, a linguagem, os costumes, 

as leis, as religiões, as concepções filosóficas e ideológicas, 

em resumo, tudo o que integra uma cultura e identifica uma 

sociedade.  

Como nos confirma TOMAZI (2006, p.2): 

 

As transformações ocorridas a partir do 

século XV estão todas vinculadas entre si e 

não podem ser entendidas de forma isoladas. 

Desse modo, a expansão marítima, as 
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reformas protestantes, a formação dos 

estados nacionais, as grandes navegações e 

o comércio ultramarino, bem como o 

desenvol-vimento científico e tecnológico 

são o pano de fundo para uma visão melhor 

desse movimento intelectual de grande 

envergadura que irá alterar profun-damente 

as formas de explicar a natureza e a 

sociedade daí para frente. 
 

Na sociedade tecnológica, o ser humano não vive 

mais num meio natural e sim num meio técnico, que interpõe 

entre o homem e a natureza uma rede de máquinas e técnicas 

apuradas. O homem explora a natureza, domina-a e utiliza-a 

para seus fins. Em decorrência da expansão dos recursos 

técnicos, a estrutura da sociedade tecnológica resulta muito 

mais complexa do que a da sociedade tradicional.  

 A tecnologia não é indiferente aos propósitos de sua 

criação, ou seja, ela está a pleno serviço do capital, ou seja, 

está voltada para a produção de mais-valia. Assim, quanto 

mais aumenta a capacidade de extração de trabalho, maior 

será a quantidade de recursos naturais explorados, se 

constituindo na submissão da natureza ao homem. 

 

 

Quatro fatores contribuíram para uma mudança 

social tão profunda em meio à humanidade. Esses fatores 

foram a tecnologia, um avançado sistema monetário e 

creditício, a crescente divisão do trabalho e a migração em 

massa da mão-de-obra do setor primário de produção 

(agricultura, caça, pesca e mineração) para o setor secundário 
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(indústria) e terciário (comércio, transportes, profissões 

liberais etc.). 

Em consequência da ruptura entre as funções de 

produtor e consumidor, desempenhadas no passado pelos 

mesmos indivíduos, e da multiplicação artificial das 

necessidades de consumo, a organização social desdobrou os 

papéis sociais atribuídos a uma mesma pessoa. Um indivíduo 

é ao mesmo tempo pai de família, empregado de uma fábrica 

e membro de um clube, de um partido político, de um 

sindicato, de uma igreja etc. Por conseguinte, os riscos de 

conflito entre os papéis são muito maiores do que na 

sociedade tradicional.  

As profissões se especializam cada vez mais e uma 

forte competitividade atua como meio de seleção no mercado 

de trabalho. A necessidade de controle nas empresas, na 

administração pública e nas inumeráveis instituições sejam 

elas esportivas, políticas, profissionais, religiosas, confere a 

essas sociedades um caráter eminentemente burocratizado. É 

também uma sociedade basicamente urbana, na qual a 

concentração demográfica, a diversidade das profissões e as 

desigualdades na distribuição de renda promovem uma 

profunda divisão de classes com interesses conflitantes.  

A mentalidade dominante na sociedade tecnológica 

difere sensivelmente da que predomina na sociedade 

tradicional. A força da tradição é substituída pela 

racionalidade e a valorização da instrução. A mentalidade 

tecnológica prefere a mudança, que associa ao progresso, à 

permanência de costumes e valores. Em consequência, a 

racionalidade e a ciência supõem uma profunda 

transformação da ética e da moral tradicionais, minando 
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profundamente as crenças religiosas, num processo 

denominado "secularização".  

 A unidade estrutural do grupo ou da sociedade 

traduz-se no conjunto das diferentes maneiras de 

coadaptação e coordenação das atividades individuais e 

sociais, isto é, na organização social. Sistema de relações 

entre os membros de um grupo ou entre os grupos de uma 

sociedade, a organização social implica sempre direitos e 

deveres reciprocamente aceitos. Seu princípio básico é o da 

coordenação social, isto é, da harmonia social, que equivale 

ao papel que cada membro exerce em cooperação com 

os demais integrantes do grupo.  

Em cada sociedade há uma hierarquia de valores 

materiais e não-materiais que diferem segundo os grupos e 

de acordo com a importância que se atribui a cada um dos 

elementos que integram sua cultura. Assim, observam-se na 

organização social as diversas formas de casamento, os tipos 

de parentesco, a estrutura da família, as formas de governo, 

as relações comerciais e de trabalho e muitas outras.  

A organização social depende basicamente da 

conservação das funções sociais e da divisão social do 

trabalho. A conservação das funções sociais refere-se à 

permanência e à continuidade da vida social: a sociedade 

deve manter íntegras suas instituições, ao longo das gerações 

que se sucedem, embora adote modificações naturais 

introduzidas de modo gradual pelos novos integrantes. A 

divisão social do trabalho garante que todas as funções 

necessárias ao funcionamento da sociedade sejam 

preenchidas.  
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Este estudo teve por objetivo demonstrar que a forma 

como a natureza tem sido tratada, instiga a nos pautar em 

fundamentos filosóficos para podermos discutir as 

consequências resultantes da busca desenfreada do homem 

pelo saber, pela tecnologia, pelo conhecimento técnico-

científico, enfim. A ideia de produção da natureza desafia a 

separação que foi legada entre sociedade e natureza, e se 

coloca para nós como um desafio imposto pelo próprio 

homem e sua dependência vertical ao capitalismo. 

A sociedade atual tem vivenciado uma série de 

problemas que envolvem o seu modo de relacionar-se com a 

natureza no processo de produção e reprodução do espaço 

geográfico, colocando em questão o conceito de natureza em 

vigor, o qual perpassa pelo modo de vida dessa sociedade, as 

sensações, o pensamento e as ações.  

Portanto, pensar a natureza hoje, e a forma como o 

homem se relaciona com ela, no contexto do modo de 

produção capitalista, nos remete ao passado, na ânsia de 

compreender as mudanças que se processaram no modo da 

sociedade pensar, interagir e produzir a natureza.  
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Joisy da Silva Soares4 

 

 

Afetividade e indisciplina são questões que estão 

diretamente ligadas ao desenvolvimento cognitivo da criança 

e não devem ser ignoradas quando buscamos compreender 

como se dá o processo de ensino e aprendizagem nas escolas. 

Torna-se imprescindível que esses pontos sejam abordados 

com maior enfoque, no intuito de se alcançar melhores 

resultados na educação de nossos alunos. É necessário que 

se trabalhe os valores humanos dentro do contexto 

educacional. Segundo Casarin (2007, p.22), “A criança 

precisa de afetividade e compreensão para sentir-se segura 

nos processos de aprendizagem. Um ambiente desfavorável 

provoca a depreciação do amor, do sentimento de 

incapacidade, e consequentemente, um comportamento 

social comprometido.” 

                                       
3 Trabalho apresentado à Atenas College University, Pedagoga - 

UNEAL, 2005. 
4 Especialista em Metodologia do Ensino de Linguagens - EDUCON, 

2012. E-mail.: joisysilvasoares@gmail.com 
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Nessa pesquisa bibliográfica nos voltaremos para os 

valores humanos que configuram a formação do cidadão 

justo, emocionalmente equilibrado e comprometido com o 

futuro da sociedade. Buscou-se apresentar referências 

teóricas de autores diferentes que seguem a mesma linha de 

raciocínio de que: 

 

A criança que vive em um ambiente familiar 

equilibrado e que lhe oferece condições 

mínimas de experimentar e expressar suas 

emoções tem chances de lidar com maior 

segurança e tranquilidade com seus 

sentimentos e pode, dessa maneira, trabalhar 

com seus sucessos e fracassos de forma mais 

adequada. (MARTINELLI, 2001, p.114) 

 

A escola, assim como a família, exerce um papel de 

fundamental importância na formação desses indivíduos, 

pois é no convívio com o professor e os colegas que a criança 

estabelece as afinidades e desenvolve a afetividade. A partir 

desse conceito, abordaremos assuntos relacionados à função 

que o professor deverá exercer em sala de aula. Segundo 

Marchesi (2006), 

 

Atualmente, a tarefa que se espera de um 

professor é um tanto mais ampla do que 

transmitir conhecimentos aos seus alunos, o 

que, faz muito pouco tempo, era sua 

atividade principal para o que se preparava. 

Agora fazem falta muitas outras habilidades, 

sem as quais é difícil conseguir que os 

alunos progridam na aquisição do saber: o 

diálogo com os alunos, a capacidade de 

estimular o interesse por aprender, a 

incorporação das tecnologias da 
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informação, a orientação pessoal, o cuidado 

do desenvolvimento afetivo e moral, a 

atenção à diversidade do alunado, a gestão 

da aula e o trabalho em equipe. 

 

Outro ponto a ser discutido é a indisciplina que vem 

ganhando cada vez mais espaço nas escolas. Procuraremos 

refletir sobre os possíveis motivos que remetem a essa 

dificuldade que precisa ser investigada no sentido de auxiliar 

pais e professores. Visamos fornecer um ensino de qualidade 

e melhorar nossas perspectivas no que diz respeito à 

indisciplina e um dos pontos para que isso seja alcançado é 

a valorização e o respeito pelo professor que geralmente se 

sobrecarrega de afazeres para conseguir uma situação 

financeira melhor. Eis um dos motivos de não ter tempo para 

uma aproximação maior com seus alunos. “Professores e 

alunos dividem o espaço de uma sala, mas não se conhecem. 

Passam anos muito próximos, mas são estranhos uns para os 

outros. Que tipo de educação é este que despreza a emoção e 

nega a história existencial?” (CURY, 2008, p. 101) 

Espera-se que com o produto dessa pesquisa pais e 

professores tenham uma ferramenta a mais de reflexão a 

cerca da temática abordada, partindo do pressuposto de que 

a participação da família na escola, bem como a relação 

professor/aluno, é um ponto importante a ser considerado na 

garantia do sucesso do ensino/aprendizagem. 
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A educação em nosso país vem ganhando um foco 

diferente no que toca à participação dos alunos nas aulas. 

Hoje se trabalha sob a perspectiva de que para se alcançar 

um resultado satisfatório, precisamos conhecer nossos 

alunos e sua relação com o meio. O professor contribui na 

formação da personalidade da criança. Uma educação entre 

professores e alunos que não aborde a emoção na sala de aula 

como a afetividade traz prejuízos para a ação pedagógica, 

pois podem atingir não só o professor, mas também o aluno. 

E se o professor não souber lidar com crises emocionais isso 

poderá provocar desgastes físico e psicológico. 

Torna-se cada vez mais comum ouvirmos discussões 

acerca da indisciplina, temática essa que não surgiu agora. 

Vasconcellos (2013, p. 6) afirma que a indisciplina sempre 

existiu, mas antes ela era contida a força. Ou seja, havia uma 

indisciplina passiva:  

 

[...] de alguma forma conseguíamos 

“domesticar”, dominar os alunos. Um dos 

fatores para isso era perceber a escola como 

um instrumento de ascensão social: “Bem eu 

não gosto disso aqui, mas suporto porque sei 

que lá no futuro terei uma recompensa”. 

Outro fator era a própria pressão da família, 

que tinha um conjunto de valores 

semelhantes aos da escola, além da própria 

sociedade, mais repressora, mais formal nos 
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costumes. Tudo isso favorecia o clima de 

disciplina na escola. 

 

Pais e professores conseguiam conter os alunos com 

castigos físicos, sanções pedagógicas ou com grandes 

sermões que eram expostos pela sociedade, já que a educação 

só era ofertada a um pequeno grupo seleto de pessoas. Ou 

seja, quem detinha o poder detinha também o saber.  

 

Com efeito, até não muito tempo atrás, era 

bastante comum que os educadores 

aplicassem, sem muita dúvida, sanções 

pedagógicas como, por exemplo, escrever 

mil vezes “não devo conversar na aula” ou 

ficar em pé horas a fio na frente da classe. 

[...] Além disso, a hoje denominada 

“indisciplina escolar” simplesmente 

motivava a administração mais ou menos 

cerimoniosa, de castigos corporais. 

(AQUINO, 1996, p.29) 

 

Hoje há um liberalismo descontrolado que vem 

tomando grandes proporções no que diz respeito à 

indisciplina em sala de aula. Aliás, não apenas em sala de 

aula, mas constantemente presenciamos cena de pais que 

pedem ajuda à escola na educação dos filhos porque se dizem 

não poder mais com eles, não serem capazes de controlar seu 

comportamento. Segundo Casarin (2007, p. 32), 

 

Nos tempos atuais, o desempenho dos pais 

deixa muito a desejar, principalmente, nos 

modelos de ensino e aprendizagem, pois isto 

exige prática e acompanhamento do 

desenvolvi-mento, já que a criança, ou 

adolescente não apresenta maturidade 
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suficiente para enfrentar suas dificuldades 

sem a presença e os limites colocados pelo 

adulto. 

 

Dessa forma, torna-se cada vez mais difícil para a 

escola conter os abusos praticados por crianças e 

adolescentes que possuem pais com esse perfil. 

A instituição “família” tem perdido seu espaço em 

meio à sociedade capitalista. Pouco se tem valorizado o 

convívio familiar. Percebe-se que os alunos com baixo 

rendimento possuem uma base familiar desestruturada, seja 

no quesito financeiro ou de ordem sentimental, isso quando 

não ocorre de serem as duas coisas simultaneamente. 

 

A família, que devia ser a célula da 

sociedade está se esfacelando aos poucos, 

dando lugar ao liberalismo descontrolado, a 

procura de segurança no trabalho, no 

dinheiro, resumindo, em coisas materiais. 

Estamos perdidos, inseridos em um meio 

que não percebe a família como a base ou a 

sustentação para a resolução dessas 

dificuldades de ordem individual e coletiva. 

(CASARIN, 2007, p. 29) 

 

Os pais não querem assumir a responsabilidade pela 

educação dos filhos, consideram-se mais amigos que 

responsáveis por eles. Essa situação interfere diretamente no 

desenvolvimento em sala de aula, pois os professores quando 

não conseguem resolver seus conflitos, impõe a presença dos 

pais na escola, estes, como foi dito anteriormente, repassam 

a responsabilidade aos professores que se vêem incapazes de 

resolver a situação porque perdem a autoridade diante dos 
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alunos que já não os respeitam e nem mesmo aos próprios 

pais. 

 

A família, antes organizada em função dos 

adultos, passa a ser organizada em função 

das crianças. Ontem, sair de casa era ganhar 

a liberdade, hoje significa perdê-la. Daí a 

atual queixa de falta de limites nas crianças. 

Os pais e professores têm medo de impô-los 

porque significaria impor o registro adulto 

no qual não acreditam mais. A criança é 

adulada porque é criança: sua auto-estima já 

está dada pela própria idade que tem. 

(AQUINO, 1996, p.22) 

 

Toda essa problemática provoca um aumento 

desenfreado da indisciplina de crianças e adolescentes em 

casa e na escola. Indaga-se sobre qual o conceito para uma 

criança ideal, levando-se em conta o meio social da 

atualidade. É como se todos os adultos envolvidos na questão 

estivessem sem saber como agir, lhes faltasse um 

direcionamento e, portanto, fossem complacentes com os 

prováveis erros que vêem acontecer.  

 

Ou seja, na forma educada que hoje temos 

de tratar a infância está em jogo uma 

operação importante do ponto de vista da 

economia gozosa do adulto. Assim não deve 

se surpreender que a imagem de uma criança 

ideal tire, obcecadamente, o sono dos 

Espíritos Pedagógicos. (AQUINO, 1996, 

p.32) 

 

Falta autonomia, seriedade e consistência nas ações 

realizadas pelos pais e/ou responsáveis pelos menores. 
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Todos almejam apenas que as crianças sejam melhores do 

que eles foram com aquela idade e isso se constitui em vê-

las agindo com autonomia, desafiando seus limites e capazes 

de tomar suas próprias decisões. Segundo Aquino (1996, p. 

32), “Os pais [...] brincam de negar suas diferenças e de 

serem apenas amigos de suas progenituras, escondem seus 

valores por medo de contaminá-las, aceitam seus desejos por 

medo de frustrá-las. E o fato acaba por se repetir na escola.” 

Para o autor, a escola perde parte de sua autonomia quando 

passa a ser o templo da juventude, não mais o templo do 

saber. 

 

  

Torna-se imprescindível à escola que deseja garantir 

a disciplina e obter o desenvolvimento cognitivo dos alunos 

o empenho em desenvolver o seu caráter, a sua moralidade, 

sem com isso deixar de ser democrática. 

 

O ser humano não pode se comportar como 

animais em bando, cada um saciando suas 

próprias vontades, ignorando os conceitos 

éticos que dão à vida um sentido e uma razão 

de ser. Limites e disciplina são conceitos 

que aprendemos depois que nascermos, e 

alguém tem que nos ensinar tais conceitos. 

(TIBA, 1996, p. 174) 

 

A escola é o lugar propício para o amadurecimento 

de valores que são transmitidos em casa. Há uma confusão 

de ideias no que toca aos direitos e deveres das crianças e 
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adolescentes. Não é aconselhável que o indivíduo que ainda 

não tem sua personalidade amadurecida, responsabilize-se 

por seus atos sem que tenha tido algum direcionamento a 

esse respeito. 

 

E para isto, somente resta à escola uma 

solução: lembrar e fazer lembrar em alto e 

bom tom a seus alunos e à sociedade como 

um todo que sua finalidade principal é a 

preparação para o exercício da cidadania. 

E, para ser cidadão, são necessários sólidos 

conhecimentos, memória, respeito pelo 

espaço público, um conjunto mínimo de 

normas de relações interpessoais, e diálogo 

franco entre olhares éticos. Não há 

democracia se houver completo desprezo 

pela opinião pública. (AQUINO, 1996, 

p.23) 

 

A escola, por vezes, vê-se no dever de educar as 

crianças, posto que seus familiares se isentem dessa 

obrigação. Com isso, deixa de ensinar o seu currículo para 

conter a indisciplina e o desinteresse dos alunos. Sabe-se, no 

entanto, que não é obrigação exclusiva da escola promover a 

educação das crianças.  

 

O que a indisciplina, desde este ponto de 

vista, estaria revelando então? Que se trata 

supostamente de um sintoma de relações 

familiares desagregadores, incapazes de 

realizar a contento sua parcela no trabalho 

educacional das crianças e adolescentes. Um 

esfacelamento do papel clássico da 

instituição família, enfim. (AQUINO, 1996, 

p. 46)  
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E dessa maneira, não há como se desenvolver um 

bom trabalho. Torna-se mais difícil que a aprendizagem 

aconteça, pois os professores passam muito tempo tentando 

conter os alunos, enquanto poderia estar transmitindo mais 

conhecimento. 

Percebemos que os pais de hoje procuram corrigir os 

erros dos pais de outrora, ou seja, buscam ser melhores que 

seus pais foram com eles e, com isso, ofertam uma educação 

permissiva que faz com que a criança se torne indisciplinada 

e passe a agir de acordo com seus próprios preceitos. Essa 

atitude poderá acarretar na formação de um adulto sem 

limite, sem regras, isso porque seus pais se sentem levados a 

proporcionar um liberalismo descomedido. Para Tiba (1996, 

p. 63),  

 

Esses pais tornaram-se anti-repressivos, 

com dificuldade para impor limite aos 

filhos. Quando as crianças passam da conta, 

o medo de reprimir é tanto que os pais 

simplesmente as deixam fazer o que 

querem. Esse medo pode ser traduzido por: 

“Não devo dizer não, caso contrário, vou me 

sentir um pai autoritário e distante, 

assumindo o odioso comportamento do pai 

que eu mesmo tive”. 

 

O problema da indisciplina também se revela quando 

os pais realizam todas as vontades de seus filhos acreditando 

que assim estão fazendo o melhor para sua educação. Essa 

atitude, mesmo que inconsciente, acaba por promover ainda 

mais o narcizismo nas crianças e o desejo de “ter” acima de 

qualquer coisa. De acordo com Tiba (1996, p. 190), 

“Quando uma criança cresce sem limites, podendo fazer 
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tudo o que tiver vontade, acaba não desenvolvendo 

plenamente o uso da razão, vivendo no estilo animal de 

vida.” Para ele, as vontades da criança são saciadas, mas ela 

não é feliz porque, tão logo a saciedade passa, pede outra vez 

aquilo pelo qual seus instintos clamam.  

 

 

As mudanças que têm ocorrido ultimamente na 

sociedade vêm contribuindo com o crescimento da desordem 

que tem acometido as famílias. Hoje os tipos de famílias 

existentes são muito diferentes e torna-se cada vez mais raro 

aquele modelo constituído de pai, mãe e filhos, ou seja, a 

família monogâmica. 

 

É possível que no século XXI se presencie o 

surgimento de novas configurações 

familiares e sociais com o aumento das 

mudanças familiares; com novas 

configurações, distintas daquelas dos 

casamentos monogâ-micos, devido ao alto 

índice de divórcios. Porém, Roudinesco 

(2003), afirma que a família humana é uma 

instituição insubstituível para a consti-

tuição de sujeitos em desenvolvimento. 

(ROUDINESCO apud CASARIN, 2007, 

p.16) 

 

Percebemos um aumento considerável de crianças e 

adolescentes que são criados pelos avós porque os pais estão 

em um novo relacionamento ou estão trabalhando fora e não 

lhes resta tempo para estarem com seus filhos e repassam a 
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responsabilidade da educação dos mesmos para seus pais ou 

ex-sogros. Quando isso acontece, a chance das crianças 

tornarem-se autoritárias e mimadas é bem maior, pois os 

avós procuram compensar com os netos o tempo que não 

tiveram com seus filhos. No entanto, “Se a avó entrou, a mãe 

deixou. Em troca do conforto físico, ela paga caro o 

desconforto psicológico.” (TIBA, 1996, p. 211) 

Grande parte dos pais que se divorciam ou possuem 

uma carga horária muito grande no trabalho esquece a 

responsabilidade com a educação de seus filhos e a transfere 

à escola. Essa atitude faz com que aquela criança, ou 

adolescente, sinta-se rejeitada e revele sua insatisfação 

agindo com agressividade ou intolerância às regras que lhes 

são impostas pela escola e pela sociedade. Sentem-se 

abandonados, ignorados, preteridos e isso acarreta na 

indisciplina. Tiba (1996) afirma que teoricamente a 

responsabilidade do indivíduo seria da família e que caberia 

à escola a responsabilidade por sua informação. Para ele, “A 

escola nunca deveria tomar o lugar dos pais na educação, 

pois os filhos são para sempre filhos e os alunos ficam apenas 

algum tempo vinculados às instituições de ensino que 

frequentam.” (p. 111) 

Filhos de pais recentemente separados ou divorciados 

tendem a causar mais problemas na escola e isso interfere 

diretamente em sua aprendizagem, pois o seu psicológico 

torna-se fragilizado e instável. Os adultos não pensam nas 

consequências que suas decisões poderão acarretar na vida 

dos filhos. Aliás, não pensam, antes de gerá-los, no 

compromisso que isso lhes remeterá. Os casamentos se 

desfazem à medida em que os adultos desejam que assim o 
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seja, independente do que isso poderá ocasionar na vida de 

seus filhos. 

 

Percebo que existe um importante período 

inicial durante o qual o casal sem filhos 

passa por um processo intenso, mútuo, de 

adaptação emocional e, se esse processo não 

ocorrer o casal pode não apresentar 

maturidade suficiente para lidar com 

eventuais dificuldades, o que pode gerar a 

ruptura da família. De acordo com Eizirik 

(2001), isso resulta na formação de novas 

famílias, e cada vez mais crianças estão 

vivendo nessas novas famílias, devido ao 

rompimento da sua família anterior. Ocorre 

que esses novos lares não estão prontos para 

terem filhos, porém já iniciam com eles, 

frutos de relações anteriores desfeitas. E, 

segundo o autor, essa é a principal razão de 

60% dos segundos casamentos terminarem 

em divórcio em menos de cinco anos. 

(EIZIRIK apud CASARIN, 2007, p. 27 e 

28) 

 

 

A afetividade está diretamente ligada à aprendizagem 

do aluno e à sua disciplina. A disciplina é algo 

imprescindível à educação das crianças e jovens. É 

necessário que se estabeleça regras e que se mantenha o 

compromisso de garantir que estas sejam cumpridas, 

independentemente de se manter o convívio diário com as 

crianças ou não.  Segundo Tiba (1996, p. 112),  

 

Para atingirmos o objetivo maior da 

felicidade precisamos da disciplina. É ela 
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que nos ajuda a não sofrer quando algumas 

pequenas vontades, menos essenciais ao ser 

humano não podem ser satisfeitas. A 

disciplina é um dos pilares do crescimento 

civilizacional do homem e, 

consequentemente, um valor social 

importante. 

 

Quando acontece dos pais serem super protetores ou 

se mostrarem dispostos a fazer todas as vontades de seus 

filhos, o risco dos mesmos tornarem-se alunos egoístas e não 

aceitarem a disciplina que é apresentada pela escola é bem 

maior. Isso origina vários problemas, inclusive no que diz 

respeito à intolerância e à violência. A criança tende a 

creditar que todas as suas vontades devam ser concretizadas. 

Os pais podem não se dar conta de imediato, mas estão 

causando um sério problema na formação do caráter de seus 

filhos. 

 

A violência é uma semente colocada na 

criança pela própria família, que, 

encontrando terreno fértil dentro de casa, se 

tornará uma planta rebelde na escola, 

expandindo-se depois em direção à 

sociedade. Quando os pais deixam o filho 

fazer tudo o que deseja, sem impor-lhe 

regras ou limites, ele acredita que suas 

vontades são leis que todos devem acatar. 

Então, se um dia alguém o contraria, esse 

filho pode tornar-se, num primeiro 

momento, agressivo, mas depois partir para 

a violência, exigindo que se faça aquilo que 

ele quer. É o filho supermimado. (TIBA, 

1996, p. 150) 
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A família é essencialmente necessária à formação do 

indivíduo. Quando os pais são atuantes, participam da vida 

escolar dos filhos, se envolvem nas atividades e 

acompanham seu desenvolvimento ajudando-os a inteirar-se 

das atividades que estão sendo realizadas, estarão 

contribuindo de maneira significativa e comprometendo-se a 

dar apoio à educação escolar dos mesmos. (LUCAS e 

SMITH, 2004, p. 90-91) 

A desestrutura familiar proporciona um grande 

desastre na educação de crianças e jovens. As pessoas estão 

distanciando-se cada vez mais, mas continuam casando-se e 

recasando-se. Portanto, a complexidade do que se entende 

por família tem aumentado. “O ser humano precisa de 

segurança afetiva, ainda não encontrou a melhor forma de 

conviver e de criar filhos. É pena que estes estão sendo 

prejudicados em virtude do despreparo e de buscas 

pessoais.” (CASARIN, 2007, p. 40) 

Não apenas os filhos que convivem com pais 

separados, mas também aqueles que possuem pais 

alcoólatras ou viciados em outras drogas possuem sérios 

problemas de ordem afetiva. Quando isso acontece, o aluno 

não se relaciona bem com os colegas e professores e, 

geralmente, reproduzem as atitudes de agressão que 

presenciam em casa, nos colegas. Esse aluno tende a não 

conversar, rejeitar a atenção que é dada pelo professor, nega-

se a participar de atividades que envolvam a interação e 

nega-se a falar sobre família e afetividade. 

 

Todo ser humano necessita de um ambiente 

saudável, que propicie desenvolvimento, 

principalmente os filhos, que acredito, 
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merecem respeito dos pais, para que possam 

amadurecer e ter independência. Dessa 

forma, penso que a criança passa a ter 

referências seguras, consistentes e 

consciência de suas possibilidades, quando 

é capaz de sentir segurança interna, auto-

estima, estabelecendo uma relação de trocas 

e acreditando em si. (CASARIN, 2007, p. 

57) 

 

Quando a criança vem de um ambiente precário, sem 

um mínimo de condições financeiras, tende a ter sua 

afetividade fragilizada e isso atrapalha diretamente na sua 

socialização e, por conseqüência, em sua aprendizagem. Para 

Romero (1995) apud Casarin (2007, p. 52), “As dificuldades 

de aprendizagem, [...], podem ser causadas por variáveis 

pessoais, por ambientes desfavoráveis e por uma 

combinação interativa de ambos. Esse autor chega destacar a 

pobreza como um dos principais vilões em relação à 

aprendizagem escolar.” 

Outro fator que está diretamente ligado às 

dificuldades de aprendizagem e disciplina é o fator 

econômico. Uma criança que não possua um mínimo de 

condições financeiras passa a sentir-se inferior aos demais e 

pode vir a ser vítima de bullyng. A sociedade costuma ser 

cruel com quem é tido como inferior, com o diferente. Não é 

raro presenciar atitudes de agressividade partida de alunos 

que usaram a força para se defender de ofensas praticadas 

por colegas porque os mesmos não possuíam as 

características iguais à dos colegas advindos de famílias com 

mais recursos.  

 



- 61 -  

Valmaseda (1995) refere-se à diferença de 

classes sociais, e chega a afirmar que 

crianças oriundas de ambientes familiares 

que oferecem maiores oportunidades para a 

aprendizagem chegarão à escola mais 

preparadas para aprender os conteúdos 

ministrados pelos professores. Pode não 

acontecer o mesmo com quem passa por 

uma experiência de maior ou menor 

pobreza, pois terá maior propensão ao 

fracasso escolar. (VALMASEDA apud 

CASARIN, 2007, p. 55) 

 

Quando levamos em consideração as relações 

interpessoais, torna-se mais fácil conseguirmos sucesso no 

desenvolvimento do acesso ao conhecimento. Não há como 

ignorar o fator afetivo. Se o aluno sentir-se bem e confiar no 

professor, poderá apresentar-se seguro também para tirar 

dúvidas e participar melhor das aulas. “A sala de aula não é 

um exército de pessoas caladas nem um teatro onde o 

professor é o único ator e os alunos, espectadores passivos. 

Todos são atores da educação. A educação deve ser 

participativa.” (CURY, 2008, p. 90) Faz-se necessário 

valorizar o aluno enquanto cidadão, pessoa, indivíduo e 

sujeito. Ele é alguém merecedor de todo o nosso respeito. 

Almeida e Mahoney (2007) apontam a relação 

professor/aluno como essenciais para o progresso na sala de 

aula. E isso pôde ser constatado com êxito na pesquisa que 

realizaram. Para elas: 

 

Há ainda que se destacar a necessidade de 

atentar e refletir sobre a afetividade presente 

no processo ensino-aprendizagem, bem 

como a de estarmos sempre muito atentos ao 

que nossos alunos e nossas alunas têm a 
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dizer. Ouvi-los(as) falar sobre suas 

vivências e seus sentimentos na escola 

constitui-se num diferencial deste estudo 

que mostrou que as crianças têm muito a 

comunicar e a informar de forma autên-tica 

e enriquecedora. A possibilidade de se 

expressarem de forma tão espon-tânea, e 

verdadeira, como ocorreu, permitiu penetrar 

nesse universo afetivo e perceber o quanto a 

educação, hoje, precisa aprender ou saber 

como lidar com ele. (p. 41) 

 

Na escola, para que o professor possa garantir 

efetivamente o seu espaço de direito, é necessário que ele 

procure agir de maneira democrática, mas se adaptando às 

novas realidades. Precisa possuir autoridade, mas sem 

autoritarismo. Para Vasconcellos (2013), o professor precisa 

estar preparado “tanto do ponto de vista da concepção 

pedagógica, como até do domínio do conteúdo.” Caso 

contrário, o professor despreparado “fica fragilizado para, 

digamos, “impor” disciplina. Ele não tem nem moral para 

isso, porque nem o básico do básico domina.” (p. 7) Partindo 

desse pressuposto,  

 

Os requisitos para um professor ser adorado 

é combinar senso de humor e movimentação 

cênica (falar não só com a boca, mas com o 

corpo inteiro); é saber estabelecer o limite 

entre o adequado e o inadequado; é saber 

ouvir e exigir quando necessário. Como 

coordenador de grupo, ele tem uma 

autoridade a ser exercida, que inclusive é 

esperada pelos alunos. Na falta dela, se 

deixar tudo por conta dos estudantes, a 

classe se dispersa. (TIBA, 1996, p. 124) 
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Não apenas o aluno precisa estar bem 

emocionalmente, mas também o professor, pois os alunos 

costumam testar a todo o tempo sua paciência, seu controle 

e caso ele não esteja preparado para esse enfrentamento 

poderá tomar alguma atitude impensada que levará seu 

aluno, ou a turma inteira, a julgar que ele não é capaz de 

gerenciar a sala de aula. “Assim, a indisciplina deveria nos 

remeter não só a discussão sobre os conteúdos e às 

experiências de aprendizagem, mas também pôr em questão 

a qualidade da relação entre professores e estudantes e a 

legitimidade da autoridade docente para decidir sobre 

currículo da forma como tradicionalmente ocorre.” 

(GARCIA, 2013, p.97) 

O professor necessita ter em mente que na sala de 

aula, para se obter um bom resultado, é necessário levar-se 

em conta que tão importante quanto o cognitivo é também o 

afetivo. Cury (2008, p. 48) afirma que: 

 

Um professor fascinante é mestre da 

sensibilidade. Ele sabe proteger a emoção 

nos focos de tensão. O que significa isso? 

Significa não deixar que a agressividade e as 

atitudes impensadas dos seus alunos, 

roubem sua tranqui-lidade. [...] Ele procura 

acolher seus alunos e compreendê-los, 

mesmo os mais difíceis. 

 

Quanto à escola, podemos levar em consideração a 

afirmação de Chalita (2009, p. 51) quando nos propõe uma 

visão mais humanizada que remete à afetividade e ao 

respeito às diferenças daquele ambiente. Segundo o autor: 
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Não precisamos de uma escola que nos traga 

todas as informações. O mundo já cumpre 

esse papel. Não precisamos de uma escola 

que nos transforme em máquinas, todas 

iguais. Não. Seria um crime reduzir o 

gigante que reside em nosso interior. Seria 

um crime esperar que o vôo fosse sempre do 

mesmo tamanho, da mesma velocidade ou 

da mesma altura. (CHALITA, 2009, p. 51) 

 

A escola precisa trabalhar, periodicamente a relação 

professor/aluno, posto que se há um problema de indisciplina 

na sala de aula, o professor é a pessoa mais indicada para 

resolvê-lo. É ele que deverá observar os anseios de seus 

alunos. Quando o professor se aproveita de sua autoridade 

para punir ou coagi-los por não dominar o currículo ou por 

não estar satisfeito com sua profissão, estará, 

desnecessariamente, se tornando um castrador de sonhos e 

boas expectativas. Poderá desmotivá-los a ponto de fazê-los 

desistir de estudar ou tornarem-se agressivos ou ainda, 

introspectivos. Segundo Chalita (2001, p. 165), 

 

Tudo o que diz respeito ao aluno deve ser de 

interesse do professor. Ninguém ama o que 

não conhece, e o aluno precisa ser amado! E 

o professor é capaz de fazer isso. Para quem 

teve uma formação rígida, é difícil expressar 

os sentimentos; há pessoas que não 

conseguem sorrir. O professor tem de 

quebrar as barreiras e trabalhar suas 

limitações e dos alunos. 

 

Torna-se necessário à escola observar também que os 

alunos muitas vezes tornam-se indisciplinados por não 
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perceberem confiança no professor que está ministrando a 

aula e não aceitam ser subestimados. 

 

Quando eles resistem a cumprir certos 

percursos curriculares, podem estar 

sinalizando que não desejam agir como 

sujeitos pas-sivos, incondicionalmente 

dispostos a internalizar valores e 

atitudes e a desenvolver habilidades que 

lhes darão passagem para posições 

sociais similares às dos seus pais. 

(CUBAN apud GARCIA, 2013, p.96) 
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No decorrer das reflexões apresentadas buscamos 

colocar em evidência aspectos relacionados à família, à 

escola, à afetividade e à indisciplina apontando a 

peculiaridade de cada um desses itens. Apontamos a 

necessidade de haver uma parceria consistente entre família 

e escola para garantir uma educação de qualidade para 

crianças e jovens.  

O professor exerce uma função imprescindível à 

educação do indivíduo. Ele o acompanha em suas conquistas 

e suas dificuldades ao longo do tempo em que passam juntos 

na escola. Pode ajudá-lo também, se mantiver um contato 

afetivo com ele. Isso não quer dizer que a família possa se 

isentar de suas obrigações. Todas essas questões foram 

colocadas no desenvolvimento dessa pesquisa. 

É preciso que todos estejam comprometidos com a 

prática educacional, resgatando-se valores éticos, sociais e 

culturais, entre outros. A partir desse pressuposto, afirmamos 

o papel de cada um dos sujeitos envolvidos nesse contexto. 

Inclusive destacamos os cuidados que a família precisa 

manter para que seus filhos possam sentir-se amados e 

prontos para desenvolver o sentido da vida. 

 Deixamos claro nossa preocupação com a 

indisciplina que vem crescendo demasiadamente entre as 

crianças e jovens decorrentes dos problemas de ordem 

afetiva em casa e na escola. Apontamos a necessidade de 

haver mais humanização nas ações realizadas, em ambos os 

espaços, para que haja eficácia nessas ações e temos a 
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pretensão de ter contribuído com essa pesquisa para a 

melhoria desses resultados, já que procuramos organizar um 

material focado na valorização do ser humano. 

 A pesquisa mostra que a afetividade está presente em 

todos os âmbitos da escola, inclusive no fortalecimento do 

aspecto cognitivo. Salientamos que não tratamos aqui de 

proposições utópicas ou abstratas. Realmente almejamos 

uma educação de qualidade e sabemos que isso torna-se 

possível à medida em que cada sujeito envolvido faça sua 

parte, sobretudo pais/responsáveis, professores, alunos e 

gestores.  
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Com a realização deste trabalho de pesquisa busca-

se identificar a importância dada às aulas de Educação 

Física nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental na rede 

municipal de ensino do município de Senador Rui 

Palmeira-AL. Propondo neste contexto promover uma 

análise e um debate teórico sobre a Educação Física, nos 

anos iniciais do ensino fundamental. Buscando perceber 

como os professores veem a Educação Física no âmbito 

escolar. Compreendendo também algumas dificuldades que 

circundam o ensino da Educação Física, a partir deste 

apontamento efetuado na pesquisa. 
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Neste contexto observa-se que a prática da 

Educação Física no âmbito escolar oportuniza ao aluno 

assimilar os conhecimentos e conteúdos trabalhados, assim 

como os momentos de competição como forma de 

crescimento pessoal, propondo a valorização, a cooperação 

e noções de sociabilidade. Assim pode-se considerar a 

Educação Física escolar, importante porque através de 

diferentes conteúdos como, jogos, dança lutas e esportes, 

entre outros, embasados no conhecimento científico, 

biológico e pedagógico desenvolvem e contribuem de 

forma significativa na formação do aluno. 

De acordo com a LDB 9394/96 a Educação Física é 

uma disciplina obrigatória e componente curricular da 

Educação Básica escolar, assim como, as outras disciplinas 

existentes que estão inseridas dentro do contexto escolar 

(BRASIL, 1996). Assim a Lei de Diretrizes e Bases, afirma 

o caráter participativo da Educação Física para a formação 

do aluno, pois permite as vivências das diferentes práticas 

corporais presentes no cotidiano dos alunos.  Dessa forma 

a Educação Física deve ser considerada uma disciplina de 

grande importância na grade curricular da escola, pelo fato 

de possuir um rol conteúdos, relevantes para a formação dos 

alunos.  

A necessidade de se discutir este tema, se calça 

justamente em identificar a significância atribuída a essas 

aulas. Portanto a presente pesquisa assume maior relevância 

quando a comunidade escolar compreender que as aulas de 

Educação Física, são de suma importância para o processo 

de desenvolvimento da aprendizagem do aluno. 
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Neste contexto busca-se através deste estudo 

enfatizar a importância de contextualizar as informações e 

situações retratadas, apoiando-se no pressuposto de que a 

realidade é complexa e os fenômenos são historicamente 

determinados. Isso significa afirmar que o estudo realizado 

se propõe acima de tudo identificar à importância dada as 

aulas de Educação Física. 

A pesquisa foi desenvolvida em duas escolas da rede 

municipal de ensino. Com intuito de possibilitar a 

realização de coleta dos dados, foram utilizados como 

sujeito no estudo os membros da comunidade escolar como: 

Diretor, Coordenador Pedagógico, Professor, Supervisor 

Escolar e Secretária Municipal de Educação. Visando maior 

credibilidade nos resultados obtidos, foi utilizado como 

instrumento de coleta, a entrevista semiestruturada a partir 

de um roteiro previamente elaborado, tendo como objetivo 

obter dos entrevistados uma visão geral da temática 

proposta.  

Dentro deste contexto foi utilizado a análise de 

conteúdo como instrumento de análise pelo fato deste 

método possibilitar uma análise, conduzindo a descrições 

sistemáticas e qualitativas, ajudando dessa forma a 

reinterpretar as concepções, atingindo assim a compreensão 

de seus significados. Visando revelar experiências 

vivenciadas, procurando retratar a realidade de forma 

completa e profunda, dentro de uma linguagem que 

possibilitem a compreensão de forma, mas acessível sobre 

a temática apresentada.  
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A expressão Educação física surgiu no século 

XVIII, sendo abordada em diversas obras, dentre elas pode-

se citar os Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação 

Física (1997), além de outros trabalhos científicos, sendo 

citado por estudiosos preocupados com a educação. 

Abrindo dessa forma um novo olhar direcionado para a 

formação de cidadãos críticos e emancipado. 

Ao longo das últimas décadas percebe-se que a 

Educação Física escolar é vista numa perspectiva cultural, 

onde a partir deste referencial, passou a se considerar a 

Educação Física como parte da cultura humana, 

possibilitando uma ligação entre as práticas, ligada ao corpo 

e ao movimento, criadas pelo homem ao longo de sua 

história. É nesse sentido que muitos estudos vêm se 

configurando, dando uma significação espetacular a cultura 

corporal (SOARES, 1996). 

 

No mundo atual também observa-se a 

presença de uma realidade estimula-dora 

da competitividade entre os homens e, 

infelizmente, a Educação Física também se 

enquadra neste contexto, visto que hoje em 

dia parece assumir um caráter de 

treinamento ou adestramento do 

movimento corporal. (SANTIN, 1987, 

p.24). 

 

Diante do exposto por Santin (1987), sua concepção 

vem reforçar e ao mesmo tempo nos mostrar uma nova 

tentativa de inovar e proporcionar uma nova reflexão para 

a Educação Física quando destaca que anteriormente a 
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principal perspectiva da Educação Física, que tinha como 

objetivo o desenvolvimento da aptidão física do homem, 

onde a contribuição histórica é relativa aos interesses da 

classe dominante, arraigada a uma estrutura capitalista. 

Neste sentido é percebível que a Educação Física escolar na 

direção de uma nova síntese desenvolve argumentos 

científicos na perspectiva histórica para levar o professor a 

compreender os fundamentos que tem legitimado a 

Educação Física na escola brasileira. 

Neste cenário histórico, a concepção de Educação 

Física escolar e seus objetivos devem ser repensados, 

levando em consideração a prática pedagógica 

desenvolvida. Assim a Educação Física deve assumir a 

função de formar cidadãos críticos, capaz de posicionar-se 

diante das novas formas da cultura corporal de movimento. 

 

O trabalho de Educação Física, nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental é 

importante, pois possibilita aos alunos desde 

cedo, a oportunidade de desenvolver 

habilidades corporais e de participação de 

atividades culturais, como, jogos, esportes, 

lutas, ginástica e danças, com finalidades de 

lazer, expressão de sentimentos, afetos e 

emoções. (BRASIL, 1997, p.15). 

 

Barros Neto (1997), salienta que dentre os vários 

meios de desenvolver a Educação Física tem-se o esporte e 

ao contrário do que muitos pensam a Educação Física 

escolar não deve ser totalmente dissociada do esporte, já 

que um de seus objetivos consiste em promover a 

socialização e interação entre seus alunos. Assim pode-se 

considerar que as atividades esportivas, recreativas e 
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rítmicas podem ser vistas como atividades capazes de 

proporcionar a socialização e a interação entre os alunos. 

 

 

Na tentativa de se compreender a caracterização da 

Educação Física, se faz necessário buscar entender o 

contexto vivenciado pela área da Educação Física 

brasileira, compreendendo dessa forma as diversas 

influências de transformação que marcaram a 

caracterização da Educação Física, assim como os novos 

rumos que estão se delineando ao longo do tempo.  Na 

atualidade compreende-se que a Educação Física no âmbito 

escolar como uma área que busca tratar a cultura corporal 

de movimento, viabilizando a formação de cidadãos que vai 

produzi-la e logo transformá-la. 

Assim a Educação Física escolar deverá propiciar 

condições para que os alunos obtenham autoestima em 

relação á prática. Mas para que isto aconteça é necessário 

que o aluno encontre prazer e satisfação nas aulas. Assim a 

Educação Física deve possibilitar ao longo da vida 

participação concreta na transformação do aluno buscando 

estimular suas potencialidades relacionadas á dimensão 

corporal. 

Deste modo as aulas de Educação Física é o espaço 

escolar que permite ao aluno usufruir e experimentar os 

diversos movimentos, proporcionando ao aluno através 

dessa experimentação o conhecimento da cultura corporal. 

Contudo, nem sempre isso acontece pelo fato de muitos 

alunos acabarem desmotivando-se pelas aulas de Educação 
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Física escolar. Para Betti e Zuliani (2002), essa 

desmotivação dos alunos tem início no final do ensino 

fundamental, quando os mesmos passam a ter uma visão 

mais crítica da realidade não atribuída à Educação Física 

tanta importância. 

Neste sentido o professor tem um significativo papel 

para esse processo de desmotivação dos alunos, por isso a 

importância de adotar uma boa metodologia inovadora que 

proporcione o bom desenvolvimento das aulas planejadas, 

favorecendo assim o relacionamento entre aluno/professor 

e consequentemente melhorando a aceitação e participação 

nessas aulas. Pois, as aulas de Educação Física nem sempre 

são participativas por todos os alunos totalmente 

motivados, assim é necessário que o professor compreenda 

que o conhecimento motivacional é preciso para que ele 

possa estimular a participação e interesse do aluno. 

Dessa forma o professor de Educação Física deve 

assumir um papel de especialista e sempre que necessário 

desenvolver práticas metodológicas e conteúdos 

específicos por faixa etária, com intuito de promover 

inserção deste aluno desmotivado a participar das 

atividades propostas.  

No entanto, para que possamos radicalizar a 

desmotivação nas aulas de Educação Física do ensino 

fundamental se faz necessário que o professor selecione um 

rol de conteúdos programáticos que contemple os anseios 

do alunado. Deste modo, essa desmotivação pode ser 

superada através da execução de atividades pedagógicas 

que agradem como, dança e jogos entre outros, propondo 
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assim uma metodologia inovadora que desperte o interesse 

dos alunos. 

 

 

Na atualidade a Educação Física ainda ocupa um 

lugar incomodo na escola, levando assim a surgir diversos 

questionamentos tanto da própria Educação Física, como 

em suas finalidades. Neste sentido apesar de muitas vezes 

terminar relegada dentro da concepção de muitos contextos 

escolares, a Educação Física escolar apresenta uma 

significativa importância para o desenvolvimento do aluno 

nos anos iniciais. 

No entanto pode-se considerar que a importância da 

Educação Física não se restringe apenas aos aspectos 

motores. Pois a mesma visa proporcionar o 

desenvolvimento do aluno, considerando as dimensões 

social, afetiva e cognitiva. Além do mais a Educação Física 

escolar, visa proporcionar o desenvolvimento orgânico e 

funcional do aluno enquanto criança, buscando através de 

atividades físicas, melhorar os fatores de coordenação e de 

realização de movimentos. 

Porém, vale ressaltar a importância dos alunos em 

aprenderem novos movimentos associados a sua cultura, 

dando ao aluno a oportunidade de realizar, experimentar e 

discutir aspectos vinculados ao corpo e ao movimento. 

Assim pode-se então considerar que o desenvolvimento 

motor, propicia ao aluno aprendiz a exploração de suas 

habilidades motoras fundamentais, com o intuito de 



- 78 -  

proporcionar o seu desenvolvimento, possibilitando assim 

o aperfeiçoamento de suas habilidades na realização de 

diversas atividades do cotidiano. 

Portanto a Educação Física no ensino fundamental 

deve propiciar condições necessárias para que os alunos 

obtenham autonomia nas atividades práticas, propondo 

assim a transportá-la para outros ambientes fora da escola. 

Neste contexto esse objetivo pode ser facilmente alcançado 

se os alunos encontram prazer nas aulas de Educação Física 

escolar. 

 

 

Através da análise de conteúdos realizada a partir de 

entrevistas de caráter semiestruturada com profissionais 

que atuam em funções diferentes na rede municipal de 

ensino, com intuito de abordar a Educação Física escolar, 

propondo assim questões de interesse da área, buscando 

dessa forma esclarecer à importância dada as aulas de 

Educação Física. Neste contexto a intenção foi a partir do 

diálogo com os sujeitos envolvidos compreender tal 

importância a essas aulas no âmbito escolar.  

Desta forma, para que pudesse dá conta deste estudo 

de pesquisa e da compreensão de discursos diferentes tive 

que viabilizar o suporte de um instrumento que se 

adequasse aos objetivos da pesquisa, possibilitando a 

liberdade de expressão dos sujeitos assim como um 

eficiente método de análise para a compreensão dos dados 

coletados.  
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As respostas de cada pergunta cedida pelos sujeitos 

envolvidos foram distribuídas em metade de uma página, 

de modo que na outra metade procurei escrever minha 

análise embasada no texto construído a partir dos dados 

coletados. 

Diante disto para melhor esclarecer o texto 

selecionamos algumas falas de alguns entrevistados com 

nome fictício, a fim de estabelecer uma linha de concepção 

semelhante dentro do texto elaborado. 

 

 

De acordo com as entrevistas realizadas e a partir 

dos dados coletados pude identificar a importância das 

aulas de Educação Física no contexto escolar. Neste sentido 

é notório que a Educação Física proporciona meios que 

possibilitam, ao alunado enquanto ser humano, em seu 

pleno desenvolvimento global, quando bem trabalhado.  

Dentro deste contexto a Educação Física apresenta 

uma grande influência no processo de aprendizagem do 

aluno dando a ele a oportunidade de desenvolver suas 

potencialidades e habilidades afetivas, cognitivas e 

motoras. 

Ao entrevistar a Secretária de Educação do 

Município (2013), assim como os demais sujeitos 

envolvidos na pesquisa procurei iniciar fazendo a seguinte 

abordagem: Pra você o que é Educação física? Ao ser 

questionada a mesma respondeu. “Compreendo a Educação 

Física como um componente curricular que busca 

desenvolver conteúdos que melhoram a qualidade de vida 
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do aluno, possibilitando o seu bem estar físico social e 

mental”.  

 

A Educação Física escolar tem por 

finalidade cooperar com a transfor-mação 

e formação de cidadãos críticos, 

conscientes e autônomos, ativos e 

participativos de seu tempo, espaço e 

sociedade. Para isso têm caráter teórico-

prático, permitindo aos alunos a melhor 

organização da realidade do esporte, 

movimento e jogos com as suas 

possibilidades e necessidades. (PINTO e 

MARIANA LISBOA, 2003, p.1). 

 

Para o Coordenador de Educação Física Antônio 

(2013), a disciplina de Educação Física, pode ser 

considerada como uma disciplina escolar na qual ajuda e 

(ou) complementa na formação do aluno enquanto cidadão. 

Na concepção do supervisor educacional, Chagas 

(2013), a Educação Física é a compreensão da teoria com a 

prática em relação à saúde do sujeito, tendo a função de 

favorecer o conhecimento dos educandos em relação ao 

intelecto e saúde”. Ressaltou ainda que a Educação Física é 

importante para se desmistificar o conceito da própria 

Educação Física, ou seja, a Educação Física não se resume 

a mera recreação ou prática de exercício.  

Enquanto para a Coordenadora Pedagógica Eliene 

(2013), a Educação Física pode ser conceituada como 

conteúdos voltados para a promoção à saúde e bem estar do 

aluno, através da prática de exercícios e do esporte. 

Ao abordar as professoras, A e B, as mesmas 

citaram que a Educação Física é uma disciplina que 
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promove o relaxamento para o corpo e da mente, além de 

promover um conjunto de atividades planejadas e 

estruturadas para o desenvolvimento das habilidades 

motoras. 

Diante das definições dadas pelas professoras, 

consideramos que as concepções expostas estão atreladas 

em um mesmo embasamento, o que justifica que as mesmas 

compreendem a Educação Física como disciplina 

indispensável para o desenvolvimento do aluno, a partir da 

diversidade de conteúdos trabalhados em sala. As aulas de 

Educação Física, devem influenciar na questão cognitiva, 

afetiva, motora e na atenção do aluno, ressaltando que isso 

pode ser desenvolvido até mesmo nos momentos de 

recreação. Ressaltou o Coordenador ANTÔNIO (2013).  

Isso significa dizer que na atualidade a Educação 

Física pode ser definida como um processo educacional que 

utiliza o movimento como um dos principais meios de 

contribuir com os alunos para adquirir habilidades, 

condicionamento, conhecimento e atitudes que possibilitem 

para o seu bem estar. 

Neste sentido se faz necessário que os nossos alunos 

compreendam a necessidade de se estudar Educação Física, 

para a sua formação enquanto cidadãos. Assim, a 

importância da Educação Física nos anos iniciais pode ser 

considerada como uma boa base para uma significativa 

aprendizagem. Assim a Educação Física busca reeducar o 

corpo e a mente.  Possibilitando dessa forma a interação do 

aluno, favorecendo também o seu processo de 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e motor do alunado. 
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Ao indagar o Coordenador de Educação Física, de 

como avalia as aulas, o mesmo respondeu, que muitas vezes 

as aulas se tornam insatisfatórias pelo fato da escassez de 

recursos didáticos e de infraestrutura das escolas, 

principalmente na questão de organização e gestão escolar.  

Portanto é dentro deste embasamento que podemos 

fazer uma rápida análise das aulas, identificando assim 

alguns fatores que influenciam para execução dessas aulas. 

De acordo com dados nos últimos anos os objetivos 

propostos não atingiram as expectativas esperadas, pelo 

fato dos professores que estão em sala de aula não terem 

formação específica na área. É importante frisar que mesmo 

as professoras não tendo formação na área de Educação 

Física, ainda buscam desenvolver suas aulas de forma 

dinâmica dando importância à disciplina. Ressaltou, a 

coordenadora pedagógica, SILVA (2013). 

Nos depoimentos obtidos neste trabalho permitiram 

obter algumas respostas. Assim constatou-se que a prática 

vem sendo desenvolvida bem diferente do que a teoria, 

evidenciando um despreparo dos professores para lidar com 

a diferença, não apresentado um grau de desenvolvimento 

suficiente para que possam desempenhar um papel tão 

fundamental com base na sua formação que em muitos 

pontos ficou a desejar. Mas mesmo assim é possível 

perceber que a Educação Física vem ganhando um espaço 

significativo no âmbito escolar. 
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Portanto as aulas de Educação Físicas foram 

consideradas “Boas” pelas professoras e esse conceito foi 

atribuído por acharem que essas aulas ainda têm alguns 

aspectos a serem melhorados como: o uso de materiais 

didáticos adequados, nas atividades práticas, que não 

fossem só jogos, mas que as aulas fossem mais 

diversificadas, que desenvolvessem as potencialidades dos 

alunos. Isso significa dizer que os alunos demonstram uma 

boa aceitação a essas aulas. Mesmo sem compreender que 

essas aulas são essênciais para o processo de sua 

aprendizagem, além de desenvolver suas habilidades dentro 

de um ambiente mais lúdico e harmonioso. 

 

 

As aulas de Educação Física nos anos iniciais tem 

proporcionado uma grande influência através de seus 

conteúdos, proporcionando o conhecimento teórico e a 

exploração na prática de certas habilidades e 

potencialidades corporais do aluno.  

A Educação Física como já citada conquistou seu 

espaço na escola, porém ainda se faz necessário um maior 

comprometimento de alguns educadores. Assim como ser 

contemplada dentro da proposta pedagógica da escola. Por 

tanto, muitos profissionais não perceberam ainda que não 

só a Matemática e a Língua Portuguesa, que são disciplinas 

que historicamente são mais importantes, que a Educação 

Física, e que ela também têm um papel fundamental no 
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processo de formação e que contribuem tanto quanto as 

demais citadas com a formação do aluno. 

Na concepção das professoras A e B, a importância 

da Educação Física na escola, houve um entendimento 

semelhante, enfatizando que o trabalho da Educação Física 

é de grande relevância, por possibilitar ao alunado desde 

cedo promover seu desenvolvimento enquanto cidadão. 

De acordo com as concepções citadas pelas 

professoras, ensinar Educação Física, não significa apenas 

desenvolver atividades lúdicas ou até mesmo jogos de 

forma aleatória, ou seja, sem nenhum conhecimento 

teórico. Pois para elas ensinar bem os conteúdos da 

Educação Física se faz necessário uma formação especifica 

na área, fazendo com que o aluno possa adquirir o 

conhecimento e assim fazer uso em seu cotidiano.  

 

Diante disto acredito que quando a aula é 

bem planejada e ministrada de acordo com 

o Plano Pedagógico que contemple os 

conteúdos da Educação Física, e 

contenham objetivos claros, possivelmente 

isso possibilitará o rendimento e o 

aprendizado do alunado (FLAVIO, 2013, 

p.23). 

 

Considerando o exposto, para isto ocorrer na prática 

se faz necessário que haja disponibilidade de material 

didático e infraestrutura adequada nas escolas, assim como 

o comprometimento dos professores e o interesse dos 

alunos.  

Enquanto na concepção da Secretaria Municipal de 

Educação as aulas de Educação Física, antes de tudo 
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contribuem significativamente com o aprendizado do 

aluno. É neste sentido que compreendo que ainda precisa 

avançar muito na área da Educação Física escolar, para que 

dessa forma possamos atribuir o significado a essas aulas. 

MOURA (2013). 

 

 

Por saber da importância da formação continuada 

para os professores que atuam nos anos iniciais, é que esta 

instituição sempre proporcionou formação por 

compreender que são através destas, que capacitamos o 

nosso quadro de professores para que possam planejar suas 

aulas de maneira que atenda as necessidades de nossos 

alunos. MOURA (2013). 

Dentro deste contexto o supervisor escolar 

CHAGAS (2013), afirma que quando as aulas de Educação 

Física são bem trabalhadas pelo professor ele naturalmente 

mostra sua importância e contribuição para o aprendizado, 

despertando dessa forma o interesse dos alunos. 

Neste cenário observa-se que o professor dá uma 

grande valorização as aulas de Educação Física, porém é 

preciso que os mesmos compreendam essas aulas como 

instrumentos que irão contribuir para o processo de 

aprendizagem e formação do alunado.  

Outro questionamento para as entrevistadas foi 

sobre os obstáculos encontrados para ministrar as suas 

aulas, a professora “A”, afirma que falta de orientação 

pedagógica, o que dificulta a elaboração do planejamento.  
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Acrescentou a professora “B”, a orientação pedagógica é 

um elemento fundamental para a elaboração do 

planejamento e a utilização de uma metodologia eficaz que 

possibilite o processo de aprendizagem do alunado. Além 

do mais a orientação pedagógica possibilita ao professor a 

viabilizar meios que contribuam significativamente com o 

desenvolvimento de suas competências.  

 

 

Na concepção da professora “A”, a Educação Física 

é uma disciplina que promove o relaxamento para o corpo 

e a mente do aluno. Enquanto a professora “B” com um 

embasamento mais aprofundado diz: é uma disciplina que 

promove um conjunto de atividade física que desenvolve as 

habilidades motoras. 

Ao perguntar as professoras A e B, sobre a 

importância da Educação Física na escola, houve um 

entendimento bem semelhante nas concepções apontadas 

em suas respostas, sendo compreendida da seguinte forma: 

O trabalho com a Educação Física na escola é de suma 

importância pelo fato de possibilitar aos alunos desde cedo 

o desenvolvimento de suas habilidades corporais. Quanto à 

importância dada pelos alunos às aulas de Educação Física, 

afirmaram que os alunos dão uma significativa importância, 

pois para eles é uma forma que eles têm de gastar suas 

energias nas brincadeiras.  

No entanto ao questionar sobre os pontos positivos 

e negativos identificados nas aulas de Educação Física, a 
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resposta foi unanime, onde apontam diversos pontos 

positivos, como, o desenvolvimento de certas habilidades 

dos alunos e a melhora de seu aprendizado. Quanto aos 

pontos negativos nada surpreendentes, pois se trata dos 

mesmos apontados pela coordenação pedagógica e a 

supervisão, como a falta de material didático, a falta de 

espaço físico adequado assim como a falta de professores 

com formação especifica. 

Durante esse período foi muito interessante ao 

questionar as entrevistadas se as mesmas se consideravam 

aptas para ensinar. A professora “A” afirma que, não, 

jamais brincar com os alunos significa dizer que ensinar 

Educação Física. Já a Professora “B” visando sua realidade 

disse, não, pois a minha formação não é especifica na área. 

Isso impede que eu desenvolva um bom trabalho voltado 

para a Educação Física. 

Outro questionamento abordado foi os obstáculos 

encontrados pelas professoras para ministrarem suas aulas. 

As professoras A e B apontaram a falta de orientação 

pedagógica.  A professora “A” acrescentou que a orientação 

pedagógica é um elemento fundamental para a elaboração 

do planejamento e a utilização de uma metodologia eficaz 

que possibilite o processo de aprendizagem do alunado. 
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O trabalho na área de Educação Física nas escolas 

do Ensino Fundamental vem ao longo dos anos derrubando 

paradigmas, entre o que se ensina e o que se ensinava na 

disciplina. Para compreender melhor essa realidade, foi 

realizado essa pesquisa com profissionais na área da 

educação. O que possibilitou o objetivo da pesquisa ser 

atingido satisfatoriamente, ou seja, foi possível 

compreender o modo como a Educação Física se apresenta 

nos anos iniciais do ensino fundamental.  

No entanto foi identificado que o determinante 

principal é justamente a ausência ou a falta de professores 

licenciados na área de Educação Física. Porém é preciso 

frisar que há outros fatores a exemplo da falta de espaço 

físico adequado para realização das aulas, assim como a 

pouca identificação dos professores para ministrar aulas de 

Educação Física, dificuldades em selecionar os conteúdos, 

professores habilitados na área, entre outros. 

A partir da concepção das professoras sobre o que é 

a Educação Física pude identificar que as mesmas 

compreendem a Educação Física como um componente 

curricular que busca desenvolver conteúdos que melhoram 

a qualidade de vida do aluno, possibilitando o seu bem estar 

físico, social e mental. Ressaltando ainda sua função de 

desenvolver as habilidades do aluno e contribuir com sua 

formação. Neste sentido é notório que a Educação Física 

escolar proporciona meios que possibilitam aos alunos 
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enquanto ser humano seu pleno desenvolvimento global, 

quando bem trabalhada. 

Deste modo, ao que se refere ao tipo de atividade 

que os alunos demonstram maior interesse nas aulas, pude 

perceber que na concepção das professoras as atividades de 

competição, assim como o trabalho com brincadeiras, pois 

para os alunos é uma grande satisfação participar.  

Portanto entre as professoras houve controvérsias 

quanto ao tipo de atividade e conteúdos que deveriam ser 

ministrados para as escolas, aquela que defendia os jogos, 

os esportes e por outro lado a que destacava a recreação e a 

brincadeira. 

Assim, podemos afirmar que nas aulas o professor 

deve propor ao aluno uma participação ativa no próprio 

aprendizado, propondo atividade que estimule o raciocínio, 

contribuindo assim, no processo de resgate de uma 

Educação Física inserida no contexto escolar, como uma 

prática social, alicerçada na participação coletiva, que 

promova autonomia, criatividade e a socialização, e não 

apenas como um componente, que desenvolve atividade 

fora da sala de aula.  

Assim podemos concluir que as aulas de Educação 

Física escolar permitem que se vivenciem diferentes 

práticas corporais advindas das mais diversas 

manifestações culturais. A partir dos conteúdos, que 

compõem um vasto patrimônio cultural que deve ser 

valorizado, conhecido e desfrutado. Essa realidade ainda 

está muito longe de ser alcançada, porque se faz necessário 

uma mudança de comportamento, no ponto de vista prático. 

As escolas precisam ser mais estruturadas, os professores 



- 90 -  

mais qualificados e os gestores devem observar e 

acompanhar o trabalho desses profissionais.  

Diante do exposto para finalizar este trabalho, se faz 

necessário frisar que a realização deste, sirva de norte 

reflexivo sobre a realidade das aulas de Educação Física 

escolar, e que dessa forma possa proporcionar uma nova 

visão da temática abordada. 
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6

 

 

Lígia Bezerra da Silva7 

 

 

Trabalhar com a diversidade no espaço escolar é 

ampliar o leque de conhecimentos, alicerçado na educação, 

neste terceiro milênio.  

A diversidade atualmente é um processo desafiador, 

enfrentado pela sociedade contemporânea, além de definir a 

valoração do ser humano, enquanto ser social. “O 

reconhecimento da complexidade que envolve 

problematização social, cultural e étnica é o primeiro passo”. 

(PCNs, p. 24. 2001). 

Essa reflexão trata do resgate da cultura de um povo, 

é o processo tanto social, quanto histórico que se percebe 

                                       
6Trabalho apresentado ao Centro de Ensino e Aprendizagem de Alagoas 

(CEAP), como requisito para obtenção de nota, na disciplina 

Antropologia e Educação para Mestrado em Educação: Prof. Dra. Cibele 

Mª. Lima Rodrigues — PE. 
7 Currículo acadêmico, Graduada em Geografia (FABEJA), 2001, 

graduada em filosofia (UFAL), 2005. Especialista em Sexualidade 

Humana — GAMA FILHO, 2005, especialista em Gestão Pública 

Municipal (UFAL), 2013. Ligiabezerra59@gmail.com 
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uma constante mudança, objetivando desmistificar ou 

entender a realidade de cada um.   

A evolução do homem na sociedade brasileira, o leva 

a aprender automaticamente suas necessidades, mas o 

intelectual é adquirido através de mudança propiciada com a 

educação, o crescimento evolutivo da realidade de cada 

povo, mas sua cultura antropológica, estudada e pesquisada. 

Como o ser humano, mas universo estão em constante 

processo de mudanças, resta aos mesmos adaptarem-se ao 

meio, a cultura, além da sociedade.   

 Refletir sobre a educação é fundamental, porque essa 

reflexão tem como fundamento o ser humano, que está em 

constante processo de transformação, e conseguintemente, 

haverá uma evolução comportamental, levando-o a entender 

tanto a sociedade da qual faz parte, quanto sua cultura e seu 

espaço existencial.  

Integrada a esse papel, à escola cumpri a função de 

modificar conceitos, promover sua transformação no espaço 

social. A escola como instituição deve ter, ao longo do 

tempo, objetivos definidos, sua preocupação básica é tanto 

com a conservação do patrimônio cultural, quanto do 

histórico, sobretudo de como repassar com coerência, os 

princípios éticos, as condições de igualdade para que haja 

transformação em toda a realidade.  

 

 

A antropologia educacional é a memória, mais o 

saber de um povo, que absolve uma cultura, uma história de 

conhecimento pela valoração do ser humano. Tornando-se 
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debate de cultura, de aprendizagem, de promoção da ciência, 

da antropologia, ressaltando as diferenças étnicas raciais, 

além da discriminação sobre gênero na escola. 

 A antropologia, mais a educação forma um conjunto 

de especificidades, além de conhecimentos que favorecem, 

não só a educação, mais também a pesquisa. Isto, só foi 

possível a partir da década de 70. A antropologia tanto como 

ciência, quanto como prática, une esse processo favorecendo 

a sociedade, além do ser humano.  

 

As origens da antropologia, mais do fazer 

antropológico como ciência, ou melhor, de 

um modo de fazê-la, tem a ver com a 

expansão do mundo colonial que conduz o 

mundo europeu e defronta-se com outros 

povos e outras culturas — na América e na 

África. Defronta-se com o diverso, com o 

desconhecido, implicou fazer pergun-tas, 

cujas respostas permitiram a constituição de 

um saber legítimo e reconhecido como 

ciência. (GUSMÃO. Vol. 18 n. 43 1997). 

 

Refletindo sobre o que foi abordado, entendendo a 

cultura na educação, é construir o conhecimento, através do 

diálogo em sala de aula entre ciência e a antropologia da 

educação. 

 

 

A cultura é formada por um conjunto de convenções, 

que facilitam as relações entre as pessoas dentro do contexto 

social, dessa forma podemos entender a cultura como um 

amplo leque que se abre refletindo as várias manifestações 
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culturais: cultura popular, cultura nordestina, entre outras, 

regiões brasileiras, incluindo-se a cultura acadêmica, 

importante tanto para os estudos quanto para as pesquisas, 

que se debruçam sobre esses aspectos.  

A sociedade usa a expressão “cultura” como 

elemento para definir um grupo social, uma população de 

determinada região, definindo a vida social, pela expressão 

cultura de um local, de uma região, ou grupos individuais, 

por gênero, modo de pensar. 

 

O conceito de cultura, ou, a cultura como 

conceito, então, permite uma perspectiva 

mais consciente de nós mesmos. 

Precisamente porque diz que não há homens 

sem cultura e permite comparar culturas e 

configurações culturais como entidades 

iguais, deixando de estabelecer hierarquias 

em que inevitavelmente existiram 

sociedades superiores e inferiores. (MATA 

p. 4. 1981).  

 

Todas as culturas contribuíram, contribuem e 

contribuirão com os estudos sobre educação, bem como com 

a sociedade, tendo como fundamento os princípios 

antropológicos.  

A cultura é infinita, ela passa por processos de 

adequações de acordo com as transformações sociais de cada 

época, para estruturar podemos pensar nos povos indígenas, 

o respeito à vida, em contraponto com a cultura capitalista 

hoje, devastação, consumo exagerado, desrespeito as fontes 

de sobrevivência da sociedade vital para a vida humana.  

Essa nomeação de miscigenação de raça, mesmo 

sendo explicativas, ela é considerada agressiva, ao ser 
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humano, que historicamente fazem parte destas 

denominações textuais, encontradas nos livros didáticos. 

Através dessa reflexão acredita-se que a educação 

deve apresentar contribuições que venham facilitar e 

promover: o respeito à diversidade da população brasileira, 

o respeito à população negra, o respeito à diversidade sexual 

em todos os âmbitos.  

A escola pública como instituição formadora de 

cidadãos críticos tanto o avalia, quanto o habilita para as 

vivencias das questões práticas, cotidianas, quer sejam: 

religiosas, de gênero, de inclusão, de discriminação, mas 

também de preconceitos, que permeia a sociedade 

contemporânea. A contribuição de estudos associados à 

pesquisa além da sociologia contribui para que tanto a 

sociologia quanto a antropologia educacional cumpram seu 

papel na educação.  

 

Quem é o povo brasileiro? A identidade de um 

povo pode ser pesquisada por meio de 

inúmeros aspectos: a identidade étnica, ou 

seja, seus traços físicos e genéticos, a 

identidade cultural, ou seja, o conjunto de 

“saberes coletivos” que o caracterizam (como 

tecnólogos. Língua, códigos sociais, religião); 

e a identidade social. (DIMENSTEIN, p. 

40/41, 2008). 

 

Entender o conceito de organização dos povos num 

determinado contexto, depende da cultura de cada um, 

especificamente da contribuição da educação de cada 

sociedade ao longo da história da humanidade.  
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 A diversidade étnica na educação é trabalhada a partir 

do ponto de vista da história do início da civilização no 

Brasil, da invasão europeia, do tráfico de seres humanos de 

outras nações eurocêntricas, da escravização de povos 

africanos consequentemente de seus descendentes, de seus 

antepassados, que são as comunidades indígenas, além das 

comunidades quilombolas. Nessa abordagem das relações 

étnicas raciais integramos o pluralismo cultural.  

Essa desigualdade é atualmente trabalhada tanto nas 

escolas públicas quantos nas escolas privadas, além das 

academias. A sociedade civil segue este desenvolvimento, 

contribuindo com seu papel contra o racismo em seu 

cotidiano, mas amparada pelos PCNs. (Parâmetros 

Curriculares Nacionais). 

Esse espaço pedagógico torna a sociedade 

educacional mais consciente do papel de cada cidadão, em 

relação à discriminação seja de cor, de classe, condição 

econômica, de cultura “intelectualidade” ou qualquer outra 

espécie de preconceito. 

Coerentemente com suas reivindicações e 

propostas históricas, as fortes campanhas 

empreendidas pelo Movimento Negro tem 

possibilitado ao Estado brasileiro formular 

projetos no sentido de promover programas 

para a população afro-brasileira e valorizar a 

história e a cultura do povo negro. 

(BRASIL/MEC/SECADI, p.19. 2006.) 

    

O papel da sociedade é de dar continuidade a luta 

contra o racismo e a discriminação, amparada pelos 
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movimentos em defesa da igualdade para todos, somos 

iguais, perante a Lei.  

Esse processo é lento, mas ao longo dessas quase seis 

décadas vem adquirindo adeptos militantes da sociedade 

brasileira, preocupada com a cultura de seu povo, pontuando 

mudanças. Como as práticas religiosas no Brasil, que por ser 

um país laico, essa laicidade atualmente permite aos 

africanos, afrodescendentes, incluindo os afros brasileiros, 

suas práticas religiosas, entendendo a ética democrática 

cidadã, em sua liberdade religiosa. 

 

Em todo caso, quando falamos de 

religiosidade popular na colônia, não convém 

adotar uma sociologia rígida. O popular, no 

caso, diz mais respeito à posição social do 

indivíduo. Se o sincretismo religioso 

prevaleceu desde o início, ele foi 

compartilhado, em vários graus por senhores 

e escravos, por portugueses e naturais da 

colônia, da colônia, brancos e índios, mulatos, 

pardos, cafuzos, enfim, por toda a sociedade 

luso-brasileira. (BIBLIOTECA NACIONAL, 

P.37 2014). 

 

Diante do exposto entendemos a cultura africana no 

Brasil, tanto como contribuição, quanto como conhecimento 

de: mistura de pele, colorido alegre das roupas, alegria das 

danças típicas de suas regiões exemplificando a capoeira, 

mas as comidas, toda essa junção e miscigenação 

contribuíram para embelezar mais a população brasileira. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), fica 

claro o entendimento sobre valores civilizatórios, e as 

discussões antirracistas no Brasil. Durante o século XVII, 
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XVIII e XIX, negros desembarcavam, em portos brasileiros, 

para habitar de maneira precária e desumana as regiões 

nordeste e Sudeste no auge da agricultura canavieira. 

Esses povos traziam consigo sua cultura, seus 

costumes, suas crenças, que por séculos foram sufocadas 

pela invasão da cultura eurocêntrica, só a partir do ano de 

1888, a Lei (Lei Áurea) que aboliu a escravização no país foi 

oficializada.  Mesmo assim a grande população negra 

continuou sendo escravizada, por décadas foi um processo 

difícil para eles, é que a liberdade foi conquistada por 

imposição da sociedade.  

A Lei não foi capaz de solucionar esses problemas até 

os dias de hoje, apenas paliativos de políticas públicas de 

inclusão sem a menor condição mínima para a sobrevivência 

de qualquer ser humano. Alguns estudiosos defensores das 

minorias continuam com as lutas até os dias atuais, 

conseguiram avanços falta o principal, uma educação de 

qualidade consequentemente a inclusão social total.  

 

A antropologia caracteriza-se como o estudo 

das alteridades, no qual se afirma o 

reconhecimento do valor inerente a cada 

cultura, por se tratar daquilo que é 

exclusivamente humano, como criação, e 

próprio de certo grupo, em certo momento, em 

certo lugar. Nesse sentido, cada cultura tem 

sua história, condicionantes, características, 

não cabendo qualquer classificação que 

sobreleve uma em detrimento de outra. 

(PCNs, p.42, 2001).  

 

Tratar em educação sobre os conhecimentos 

antropológicos na temática da diversidade foi um marco para 
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o início dos trabalhos sobre preconceito, discriminação, mas 

também de racismo. Além do avanço que em seguida, início 

a criação da Lei que regulamentou toda essa temática tão 

polêmica necessária, porém urgente. 
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 Todo trabalho em torno da diversidade quer seja de 

gênero, sexual quer seja cultural, direcionado a sociologia da 

educação, tem como fundamento os estudos antropológicos 

de cultura de transformação, reflete essas mudanças na 

sociedade tanto no contexto social quanto no humano.   

Entendemos as dificuldades culturais de um povo, 

migrando para a contemporaneidade, toda uma trajetória que 

dará prosseguimento aos estudos a serem revistos pelas 

novas gerações de estudantes de educação de base, de 

academia, e consequentemente de pesquisadores, das novas 

descobertas sobre o mundo. 
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Marluce Ferreira de Carvalho8 

 

 

Desde as mais antigas civilizações, a brincadeira está 

presente, principalmente no estágio da infância. É através 

dela que a criança se torna capaz de perceber o mundo ao seu 

redor e adquirir habilidades intelectuais, sociais, afetivo-

emocional, motor; além de imprimir conceitos e regras 

importantes para o desempenho comportamental e a 

habilidade de comunicação social. 

A brincadeira tem um papel importante no 

desenvolvimento infantil, para além do conceito do brincar 

por brincar, pois auxilia no processo de ensino-

aprendizagem, viés na qual pode-se aprimorar as faculdades 

cogentes da criança, potencializando suas capacidades 

humanas. 

Habilidades como o diálogo, apreensão de conceitos, 

planejamento estratégico, formação da criatividade e 

imaginação, agilidade, sociabilidade, internalização de 

                                       
8 Graduada em Pedagogia; Especialista em Psicopedagoga, Educação 

Infantil e Formação Sexual. E-mail: marlucecarvalho58@gmail.com 
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regras sociais são desenvolvidas também através dos jogos. 

No presente trabalho serão abordados aspectos relevantes de 

Vygotsky sobre o papel da ludicidade no desenvolvimento 

infantil na perspectiva sócio-histórica. 

 

 

O conceito de atividades lúdicas está relacionado às 

atividades de jogos e ao ato de brincar, sendo um 

componente muito importante para a aprendizagem. A 

ludicidade está em atividades que despertam prazer. O lúdico 

é uma maneira com que a criança se utiliza para estabelecer 

relação e interação com o meio e desenvolver habilidades de 

características físicas ou psicológicas.  

Afinal de contas 

 

além de ativa, a criança é completamente 

independente para aprender e apreender 

conhecimentos. Ela própria busca o saber e 

lança mão de tudo ao seu alcance para 

ajudar-se neste objetivo. Desvendar o meio 

em que ela vive faz parte da elaboração da 

sua personalidade. Interagir é questão de 

sobrevivência (ANCINELO E CALDEIRA, 

p. 2). 

 

Independente da classe social a criança buscará 

formas de conseguir se adaptar no meio que vive, onde o 

brincar faz parte desta forma de inserção, uma vez que 

favorece o desenvolvimento intelectual, cognitivo, motor e, 

consequentemente, interfere no comportamento: forma de 

agir. Há crianças que não vivenciaram o lúdico (o brincar e 
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interagir com outras) por falta de oportunidade, afetando, de 

certo modo, a capacidade de relação com o outro.  

Alguns brinquedos, por exemplos, têm como função 

instigar a imaginação, formação de criatividade, 

movimentação e formação de ideias; “o brincar deve ser tão 

valorizado quanto o cuidado, o amor, o descanso e a 

nutrição” (ANCINELO E CALDEIRA, p. 3). A criança que 

brinca se constrói, expressa desejos, vontades, sentimentos, 

fraquezas, medos, e aprende a conviver com o diferente que 

é um dos motivos para construção da identidade; aprendem 

planejar, perder, ganhar dentre outros aspectos psicossociais. 

Segundo Velázquez & Peñalda (2009 apud 

MENDES, 2015, p. 15), são 12 as principais características 

ou objetivos do jogo no processo de aprendizagem: 

1. O jogo é livre; 

2. O jogo produz prazer; 

3. O jogo implica atividade;  

4. O jogo é algo inato e se identifica como atividade 

própria da infância; 

5. O jogo tem uma finalidade intrínseca; 

6. O jogo organiza as ações de um modo próprio e 

específico; 

7. O jogo é uma forma de interagir como realidade; 

8. O jogo é um caminho de autoafirmação; 

9. O jogo favorece a socialização; 

10. Os brinquedos e materiais lúdicos não são 

indispensáveis; 

11. Os jogos estão ilimitados no tempo e no espaço, mas 

são incertos; 

12. O jogo constitui um elemento sobremotivador. 
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As atividades lúdicas não se restringem ao jogo e à 

brincadeira, mas incluem atividades que possibilitam 

momentos de bem-estar, entrega e integração dos 

envolvidos. Em avaliações psicológicas com crianças, 

brinquedos também são utilizados para que a partir do 

envolvimento com os objetos, consigam relatar o 

acontecimento investigado, cujo profissional se mantém 

atento ao comportamento e fala da criança, estimulando a 

fala e as interpretando. Geralmente essas avaliações lúdicas 

são feitas em caso de abuso sexual, avaliação de 

personalidade, verificação de medos, etc. 

 

 

A Psicomotricidade surgiu no Brasil por volta do 

século XX, quando profissionais da saúde trouxeram 

conhecimentos de outros países para as escolas e clínicas 

brasileiras.  

 
O termo Psicomotricidade surgiu no início 

do século XIX, com o desenvolvimento e as 

descobertas da neurofisiologia, começa a 

constatar-se que há diferentes disfunções 

graves sem que o cérebro esteja lesionado 

ou sem que a lesão esteja claramente 

localizada. As primeiras pesquisas que 

deram a origem ao campo psicomotor 

corresponderam um enfoque neurológico 

(FONSECA, 1995 apud OLIVEIRA E 

BAGAGI, 2009, p. 2). 

 

Com escassez nos estudos sobre lesões e o 

desenvolvimento motor da criança, a Psicomotricidade surge 

e ganha expansão com o teórico Henri Wallon, “principal 
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responsável pelo nascimento do movimento da reeducação 

psicomotora” (FONSECA, 1995 apud OLIVEIRA E 

BAGAGI, 2009, p. 2), com os estudos relacionados aos 

estágios de desenvolvimento mental e motor das crianças, 

associando movimento e afeto, e outros aspectos subjetivos 

co-relacionados.  

Outro teórico que também contribuiu para o 

crescimento científico da psicomotricidade foi Jean Piaget 

que constatou que o movimento está ligado à inteligência 

(LA TAILLE, OLIVEIRA E DANTAS, 1992). Para ele, o 

indivíduo só conhece o meio em que vive através da 

exploração, e nesse contexto existe uma inter-relação entre o 

movimento e a percepção. 

Na década de 70, a Psicomotricidade foi vista como 

mecanismo de relação onde ajudava aqueles que 

apresentavam dificuldades de adaptação dentro da escola. A 

partir disso, sua função foi fazer com que cada criança 

conseguisse se desenvolver e melhorar sua adaptação no 

ambiente escolar. As atividades lúdicas eram inseridas para 

que emoções, afetos e desejos das crianças fossem expostos 

e, posteriormente, trabalhados. Cabe ao psicomotricista 

observar e analisar esses aspectos com intuito de reabilitá-

los. 

 

 

 

A educação psicomotora tem a função de fazer com 

que através do movimento físico a criança consiga 

desempenhar diversos tipos de relação com o meio social. É 

aplicada às crianças com dislexia, deficiência visual, 
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deficiência auditiva, linguagem e coordenação motora; 

dificuldades de relacionamento e em caso de paralisia 

cerebral. Nesse último caso, os métodos mais utilizados são 

os das atividades aquáticas (ARROYO E OLIVEIRA, 2007). 

As autoras supracitadas destacam que nem sempre 

esses tipos de atividades são ofertadas às escolas. Quando há 

a oportunidade na escola alguns portadores de deficiências 

acabam sendo expostos de maneira preconceituosa. O 

acolhimento é feito pela escola que, ao mesmo tempo, 

acontece de segregar a criança junto aos “seus iguais”, 

tornando-o diferente. As escolas devem promover atividades 

psicomotoras com todas as crianças sem exceção, uma vez 

que a “mudança de uma criança de um estágio de 

desenvolvimento para outro dependerá das necessidades que 

a criança apresenta e os incentivos que são eficazes para 

colocá-la em ação, sendo que a criança satisfaz certas 

necessidades no brinquedo” (VYGOTSKY, 1991 apud 

KAMILA, et. al. 2010, p. 36). 

Kishimoto (2000 apud KAMILA, et. al. 2010, p. 37) 

afirma que ao permitir a ação intencional, conhecimento do 

próprio corpo, tomando consciência dos limites – até onde 

consegue ir ou não –, desenvolve as lateralidades, 

coordenação motora, a construção de representações 

mentais, a manipulação de objetos e desempenho de ações 

sensório-motoras e as trocas nas interações, o jogo 

contempla várias formas de representação da criança ou suas 

múltiplas inteligências, contribuindo para a aprendizagem e 

o desenvolvimento infantil. 

Esse tipo de educação se torna mais eficaz nos 

primeiros anos de vida da criança, na fase da pré-escola, pois 
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é nessa fase que ela busca descobrir o mundo, conhecer seu 

corpo, desvendar as formas e os objetos. De acordo com Le 

Boulch (1984, apud OLIVEIRA E BAGAGI, 2009), a 

educação psicomotora 

 

deve ser considerada como uma educação de 

base na escola infantil. Ela condiciona todos 

os aprendizados pré-escolares; leva a 

criança a tomar consciência de seu corpo, da 

lateralidade, a situar-se no espaço, a 

dominar seu tempo, a adquirir habilmente a 

coordenação de seus gestos e movimentos. 

A educação psicomotora deve ser praticada 

desde a mais tenra idade (p. 4). 

 

 

Psicologia Sócio-Histórica é a teoria criada por 

Vygotsky que, através dos seus estudos físicos, psicológicos 

e comportamentais, afirma que o desenvolvimento e 

processo de aprendizagem de cada criança se dão através da 

inter-relação social que estabelece no proceder da vida. 

Nesse processo entende-se que o ensino-aprendizagem 

também se desenvolve através das interações feitas com o 

outro, com o grupo, com o meio vivido. A criança precisa do 

outro para formar e reconhecer sua própria identidade. 

Molon (2011, p. 48) afirma que “o homem é construído a 

partir das relações sociais”.  

Entende-se que cada criança ao nascer, a vida 

(analogicamente) fosse uma folha limpa, escrita ao passar do 

tempo pelos acontecimentos que construirão sua particular 

história a partir das relações do eu com o outro. Esse 
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processo é de tamanha naturalidade humana. As relações 

sociais são principais fatores para o “descrever” da história 

de vida da criança.  

É importante destacar que Vygotsky trouxe muitas 

contribuições para a educação e a aprendizagem. Nos seus 

estudos constata-se o quanto a cultura da criança pode 

interferir no processo de ensino-aprendizagem. Contudo, “o 

desenvolvimento da criança é um processo unitário, mas não 

uniforme; integral, mas não homogêneo” (VYGOTSKY, 

1987, p. 88 apud RATNER, 1995, p. 8). 

 

 

 

Nasceu na cidade de Orsha em novembro de 1896, 

próxima a Minsk, capital de Bielarus. Morou maior parte da 

vida em Gomel, na Rússia. Sua família tinha privilégio 

financeiro, intelectual e social. Seu pai era chefe de 

departamento do banco central de Gomele, representante de 

uma companhia de seguros; era um homem inteligente, 

irônico e sério, e sua preocupação com a cultura levou a 

influenciar a abertura da biblioteca pública de Gomel. Sua 

mãe, pessoa culta, falava vários idiomas, era apaixonada por 

poesia, porém, dedicou-se ao lar e à criação dos filhos 

(MOLON, 2011, p. 29). Vygotsky era o segundo filho de oito 

irmãos. 

 

Nesta família, a educação informal era 

extremamente valorizada. Seu pai possuía 

uma biblioteca em casa, que colocava à 

disposição de todos para leituras individuais 

e para promover discussões em pequenos 
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grupos, ou seja, a sistematização dos debates 

intelectuais no âmbito familiar era frequente 

tanto na hora do chá quanto na presença de 

um autor (MOLON, 2011, p. 29). 

 

Vygotsky tem influenciado áreas como psicologia e 

pedagogia em diversos países, embora, segundo La Taille e 

colaboradores (1992), sua obra não tenha grande divulgação 

pelo mundo, à falta de tradução dos seus trabalhos. Foi 

pioneiro na formação intelectual. Estudou na Universidade 

de Moscou, na Rússia, no ano de 1917, sendo leitor voraz das 

áreas de Linguística, Ciências Sociais, Psicologia, Medicina, 

Filosofia e Artes. No mesmo ano, graduou-se em Direito e 

Filologia, logo começou a lecionar Literatura e Psicologia 

em Gomel até 1924, ano que também se casou com Rosa 

Smekhova, com quem teve duas filhas. 

Enquanto esteve lecionando na cidade, fundou a 

revista literária de Verask. Em 1924 iniciou pesquisas e 

estudos voltados à Psicologia do Desenvolvimento, 

Educação e Psicopatologia. Entre 1925 e 1934 lecionou 

Psicologia e Pedagogia em Moscou e Leningrado, na Rússia. 

O teórico apresentou problemas de saúde a partir do ano de 

1920, tendo o diagnóstico de tuberculose. 

 

durante o período de 1924 a 1934, Vygotsky 

apresentou um ritmo de trabalho muito 

intenso, produzindo quase 200 publicações 

e se envolvendo em inúmeros projetos de 

trabalho em várias cidades. Mas toda essa 

vitalidade não superou uma nova 

hemorragia provocada pela tuberculose. Em 

2 de junho foi hospitalizado e em 11 de 
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junho de 1934 morreu, aos 38 anos. Seu 

enterro ocorreu no cemitério de 

Novodevechy, em Moscou (MOLON, 2011, 

p. 34). 

 

 

Ninguém nasce sabendo, tampouco no decorrer da 

vida saberá de tudo, e nem precisa de tudo saber; 

conhecimento é partilha. A linguagem é a grande ferramenta 

de comunicação que se tem para manter contato. Para 

Vygotsky existe a formação complexa dos conceitos 

aprendidos pelas crianças; esses, serão utilizados por elas 

para manter comunicação. 

Para que a comunicação seja feita, elementos 

mediadores são efetuados naturalmente, segundo o processo 

evolutivo da criança que está aprendendo. O primeiro 

elemento mediador são os instrumentos. A criança ao se 

deparar com o ambiente amplia a possibilidade de 

transformar e conhecer ainda mais a natureza, usando com 

sofisticação a capacidade de raciocínio lógico, inovando e 

renovando, deixando instruções e história, fazendo-se 

memória; deixando modelos para que outros também 

produzam, embora nenhuma criação seja original quanto se 

pensa ser, pois “todo inventor, por mais genial que seja, é 

sempre produto de sua época e de seu ambiente. Sua obra 

criadora partirá dos níveis alcançados anteriormente e 

também se apoiará nas possibilidades que existem fora de si 

(VYGOTSKY, 1990, p. 37 apud MOLON, 2011, p. 21). 
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O segundo elemento mediador é o signo que é de 

prioridade humana. Só o homem é capaz de absorver o signo 

e a ele atribuir um significado. O signo é qualquer coisa que 

representa algum sentido. Levando em consideração que 

sentido tem dois modos de ser tratado: sentido de direção e 

sentido de significado. Então o signo, além de ser esse 

fenômeno representativo, também têm classificações. Para 

criança, a palavra (como signo) vai ser associada ao objeto, 

tendo processada à informação, o objeto terá também seu 

significado e, consequentemente, utilidade. A imaginação é 

fecunda e uma vez obtendo a informação, associações 

futuras serão automáticas. Por exemplo, é fácil saber o que é 

cama mesmo sem ter uma à frente; a fala remete à imagem. 

A palavra associada ao objeto recorda a utilidade do mesmo. 

 

Todas as funções psíquicas superiores são 

processos mediados, e os signos constituem 

o meio básico para dominá-las e dirigi-las. 

O signo mediador é incorporado à sua 

estrutura como um todo. Na formação de 

conceitos esse signo é a palavra, que em 

princípio tem o papel de meio na formação 

de um conceito e, posteriormente, torna-se o 

seu símbolo (VYGOTSKY, 1989, p. 48 

apud LA TAILLE, OLIVEIRA E 

DANTAS, 1992, p. 30). 

 

O pensamento verbal também é parte da formação, 

aprendido, assim como os outros, por meio da interação 

social. De acordo com Vygotsky (1989, p. 44 apud LA 

TAILLE, KOHL E HELOYSA, 1992) o “pensamento verbal 

não é uma forma de comportamento natural e inata, mas é 

determinado por um processo sócio-cultural e tem 
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propriedades e leis específicas que não podem ser 

encontradas nas formas naturais de pensamentos e fala” (p. 

29). 

 

 

 

O desenvolvimento da criança também foi 

classificado por Vygotsky que analisou formas de 

comportamento consciente. Na perspectiva de Vygotsky, o 

ser humano não é visto como ser passivo na sociedade, mas 

sim consequência das relações; deve ser ativo nas relações 

interpessoais e sociais, que age sobre o mundo e transforma 

ações que constituem funcionamento de um plano interno. 

Para compreender os aspectos do desenvolvimento de 

Vygotsky, Bock, et al (2008, p. 26) apresentam o significado 

dos três aspectos do desenvolvimento infantil, a saber:  

 

 O aspecto instrumental refere-se à natureza 

basicamente mediadora das funções psicológicas 

complexas. Não apenas respondemos aos estímulos 

apresentados no ambiente, mas os alteramos e 

usamos suas modificações como um instrumento de 

nosso comportamento. Exemplo disso é o costume 

popular de amarrar um barbante no dedo para lembrar 

algo. O estímulo – o laço no dedo – objetivamente 

significa apenas que o dedo está amarrado. Ele 

adquire sentido, por sua função mediadora, fazendo-

nos lembrar algo importante. 

 O aspecto cultural da teoria envolve os meios 

socialmente estruturados pelos quais a sociedade 

organiza os tipos de tarefa que a criança em 

crescimento enfrenta e os tipos de instrumento, tanto 
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mentais como físicos, de que a criança pequena 

dispõe para dominar as tarefas. Um dos instrumentos 

básicos criados pela humanidade é a linguagem. Por 

isso, Vygotsky deu ênfase, em toda sua obra, à 

linguagem e sua relação com o pensamento. 

 O aspecto histórico, como afirma Luria, funde-se 

com o cultural, pois os instrumentos que o homem 

usa para dominar seu ambiente e seu próprio 

comportamento foram criados e modificados ao 

longo da história social da civilização. Os 

instrumentos culturais expandiram os poderes do 

homem e estruturaram seu pensamento, de maneira 

que, se não tivéssemos desenvolvido a linguagem 

escrita e a aritmética, por exemplo, não possuiríamos 

hoje a organização dos processos superiores que 

possuímos. 

 

A aprendizagem tem etapas, contudo, um aprendiz 

não será igual ao outro. A proporção do aprendizado é 

totalmente diferente em ambiente e cultura, ou seja, do grupo 

social na qual a criança estará inserida e aprendendo a 

conviver. 

Bock et, al (2008), citando Duarte (2007), afirmam 

que 

 

o homem se apropria da natureza 

objetivando-se nela para inseri-la em sua 

atividade social. Sem apropriação da 

natureza não haveria a criação da realidade 

humana, não haveria a objetivação do 

homem. Sem objetivar-se através de sua 

atividade o homem não pode se apropriar de 

forma humana da natureza... Não haveria 

desenvolvi-mento histórico se o homem se 

apropriasse de objetos que servissem de 
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instrumentos para ações que possibili-

tassem apenas a utilização de um conjunto 

fechado de forças humanas e a satisfação de 

um conjunto também fechados de 

necessidades humanas. O que possibilita o 

desenvolvimento histórico é justamente o 

fato de que a apropriação de um objeto 

(trans-formando-o em instrumento, pela 

objetivação da atividade humana nesse 

objeto, inserindo-o na atividade social) gera, 

na atividade e na consciência do homem, 

novas necessidades e novas forças, 

faculdades e capacidades (p. 142). 

 

Vygotsky, com sua teoria, trouxe muitas 

contribuições, pois se pode perceber como a cultura e a 

história de um indivíduo podem interferir no seu processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

 

Num primeiro estágio do desenvolvimento, a ação e 

a fala partem de uma mesma função psicológica complexa 

em direção à realização do objetivo da criança: elas 

“resolvem suas tarefas práticas com a ajuda da fala, assim 

como dos olhos e das mãos” (VYGOTSKY, 2007, p. 15), 

seja se dirigindo diretamente ao objeto ou solicitando a ajuda 

de um adulto para resolver um problema. Posteriormente, a 

fala acontecerá antes da ação, adquirindo, portanto, a 

“função planejadora” da ação. A criança deixa de agir 

impulsivamente, controlando a própria ação.  

Da mesma forma, o controle do movimento corporal 

e visual também influem no desenvolvimento do 
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comportamento infantil. Ao analisar o comportamento de 

escolha de crianças, Vygotsky observa que, se num primeiro 

momento a percepção visual e o sistema motor 

necessariamente acompanham a ação, num estágio posterior 

“o sistema de signos reestrutura a totalidade do processo 

psicológico, tornando a criança capaz de dominar seu 

movimento” (VYGOTSKY, 2007, p. 27).  

Com a organização do campo espaço-visual 

adquirida no seu processo de desenvolvimento, a criança 

adquire maior capacidade de atenção dinâmica em relação a 

um determinado objeto ou tarefa. Isto resulta na utilização da 

memória como forma de unir componentes adquiridos em 

experiências passadas com aquilo que ocorre no presente. 

Por sua vez, isso gera a ação com intenção e as 

representações simbólicas das ações propositadas 

(VYGOTSKY, 2007).  

Um conceito a ser destacado na teoria de Vygotsky é 

o de zona de desenvolvimento proximal:  trata-se da 

distância entre o nível de desenvolvimento real (quando a 

criança busca a resolução de problemas com base no que foi 

construído pelos ciclos de desenvolvimento anteriores da 

criança) e o nível de desenvolvimento potencial (busca 

solução por meio de orientação, de um adulto ou de outras 

crianças mais capazes). Este é um lugar onde o 

desenvolvimento de determinadas funções está em 

formação, portanto, é um processo dinâmico: “aquilo que 

uma criança pode fazer com assistência hoje, ela será capaz 

de fazer sozinha amanhã” (VYGOTSKY, 2007, p. 98). 

Percebe-se aqui uma proposta de orientação do 

processo de ensino-aprendizagem que estimule 
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continuamente a progressão das faculdades infantis uma vez 

que, ao alcançar um determinado nível de desenvolvimento, 

a criança torna-se apta a organizar cognitivamente novos 

aprendizados, que por sua vez levarão a construir uma nova 

habilidade, num processo de constante aperfeiçoamento de 

suas aptidões físicas, cognitivas, psíquicas e também sociais. 

Existe uma unidade entre esses dois processos, mas são 

fenômenos distintos: 

 

a aprendizagem não é em si mesma, 

desenvolvimento, mas uma correta 

organização da aprendizagem da criança 

conduz ao desenvolvimento mental, ativa 

todo um grupo de processos de 

desenvolvimento, e esta ativação não 

poderia produzir-se sem a aprendizagem. 

Por isso, a aprendizagem é um momento 

intrinsecamente necessário e universal para 

que se desenvolvam na criança essas 

características humanas não naturais, mas 

formadas historicamente” (VYGOTSKY, 

2001, p. 115) 

 

 

 

Jaan Valsiner constata que Vygotsky utilizou o 

conceito de zona de desenvolvimento proximal como um 

jogo, em que “o jogar assume o mesmo status que o processo 

ensino-aprendizagem na interdependência com o 

desenvolvimento humano, uma vez que a criança vivencia 

papéis sociais que se encontram muito além de suas 

possibilidades” (VALSINER, 1991 apud ZANELLA, 2004).  

Assim, o jogo e o brinquedo não podem ser vistos 

apenas como formas de entretenimento pois, segundo 
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Vygotsky, eles influem significativamente no 

desenvolvimento infantil da mesma forma que a educação 

formal. 

 

(...) da mesma forma que ocorre na atividade 

de aprendizagem, o jogo gera zonas de 

desenvolvimento proximal porque instiga a 

criança, cada vez mais, a ser capaz de 

controlar seu comportamento, experimentar 

habilidades ainda não consolidadas no seu 

repertório, criar modos de operar 

mentalmente e de agir no mundo que 

desafiam o conhecimento já internalizado, 

impulsionando o desenvolvimento de 

funções embrionárias de pensamento 

(PIMENTEL, 2008, p. 117). 

 

A atividade lúdica, portanto, é vista por Vygotsky 

como um instrumento pedagógico que facilita a 

internalização do mundo ao redor da criança. A 

internalização não é um processo passivo, mas uma 

construção que se faz por meio das negociações, partilhas, 

trocas de impressões, divergências que a criança se expõe 

quando envolvida em determinadas situações, que a impele 

a utilizar o que já foi aprendido e desenvolver novas 

habilidades a fim de buscar soluções para as questões que são 

suscitadas.  

Isto ocorre claramente dentro dos jogos e das 

brincadeiras, onde a criança é levada a lidar com regras 

(mesmo no caso de brincadeiras de usar uma boneca para 

brincar de mãe e filha ou pai e filha, existem regras 

comportamentais aprendidas), com a interação com os outros 

participantes e com o mediador, utilizar símbolos, 
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estabelecer vínculos, a se concentrar. Assim, cria-se uma 

zona de desenvolvimento proximal:  

 

No brinquedo, a criança sempre se comporta 

além do comportamento habitual de sua 

idade, além do seu comportamento diário; 

no brinquedo, é como se ela fosse maior do 

que é na realidade. Como no foco de uma 

lente de aumento, o brinquedo contém todas 

as tendências do desenvolvimento de forma 

condensada, sendo, ele mesmo, grande fonte 

de desenvolvimento. (VYGOTSKY, 2007, 

p. 122). 

 

Por meio da atividade lúdica, a criança desenvolve a 

linguagem, de lidar por meio de simbolismos e abstrações, 

habilidades sociais, afetivas, psíquicas e motoras; ela 

percebe a si, o outro e seu espaço, elaborando as primeiras 

noções sobre ética, cidadania e sociedade. Não é, portanto, 

algo que envolve apenas o despertar da criatividade, mas 

também um crescimento humano. 
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A brincadeira é uma das atividades mais recorrentes 

da experiência infantil. É comum ver crianças brincando: 

correndo, jogando, tendo regras, manuseando brinquedos, 

por isso a importância de atividades lúdicas para o 

desenvolvimento de ensino-aprendizagem da criança. Cada 

um desses momentos é único, valioso pela característica 

múltipla e de conceito diverso.  

Para Vygotsky, com a teoria histórico-cultural, no 

imaginário das crianças que brincam, elas compreendem a 

sociedade e o universo adulto com suas regras a serem 

seguidas. Nesses termos, a brincadeira também se configura 

como campo rico para se observar a forma pela qual a criança 

pequena expressa e interpreta o mundo que a cerca. 

A educação psicomotora contribui para o 

desenvolvimento cognitivo e afetivo das crianças, 

estimulando o campo mental e integridade emocional 

necessárias ao aprendizado, progredindo nas dimensões 

corporais, sócio-afetivas e intelectuais, sobretudo à 

coordenação motora da criança. Tais processos, devem ser 

acompanhados pelos familiares e educadores. 

Este estudo, tem o intuito de servir para reflexão 

sobre a importância da ludicidade e da psicomotricidade no 

progresso da criança, servindo também para pesquisas 

futuras, contribuindo para o campo do conhecimento e 

melhoria do ensino-aprendizagem da criança que acontece a 

partir do brincar.  
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 Nos últimos anos, o direito á educação para todos foi 

discutido de forma mais abrangente, abordando sobre a 

inclusão escolar na sociedade atual.Visando a necessidade de 

inovações propostas por políticas educacionais e práticas 

escolares, ressaltando a fundamental importância do uso de 

estratégias de ensino adequados a diferentes tipos de 

necessidades específicas de aprendizagem através de 

documentos legais nacionais e internacionais,como a 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), a Declaração 

Mundial Sobre Educação para Todos (UNESCO, 1990), a 

Declaração de Salamanca (Espanha, 1994) e a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996). 

                                       
9 Doutoranda e mestre em Ciências da Educação, UDS. Especialista em 

Gerenciamento da Construção Civil. Engenheira Civil - CESMAC, 2006. 

E-mail: ingrid_accioly @hotmail.com 
10 Doutoranda e mestre em Ciências da Educação, UDS. Especialista em 

Formação de Professores para a Educação Básica, UFAL. Graduada em 

Licenciatura Plena em Pedagogia – CESMAC, 1998. E-mail: 

Josivanialessa@hotmail.com 



- 127 -  

 O projeto da inclusão de estudantes com deficiência 

retroalimentará a perspectiva de educação para todos, assim 

como, contribuirá para distintas formas de aprender e de 

ensinar, e por consequência proporcionará a melhoria nos 

avanços rumo á educação para todos. 

 Este trabalho orienta sobre a inclusão escolar na 

sociedade atual. Para melhor entendimento, o artigo foi 

dividido em três tópicos: inclusão escolar, desafios da 

aprendizagem e avanço da educação inclusiva na sociedade 

atual no Brasil. 

 

 

 A educação inclusiva trata de um processo em que 

haja participação de todos os estudantes nos 

estabelecimentos de ensino; reestruturando a cultura, a 

prática e as políticas vivenciadas nas escolas de modo que 

estas respondam à diversidade dos alunos.Respeitando o ser 

e suas singularidades objetivando o crescimento, a satisfação 

pessoal e a inserção social de todos . 

 Para a educadora Maria Teresa Mantoan, uma das 

maiores defensoras da educação inclusiva no Brasil, 

inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Esse 

é o primeiro passo para construir uma sociedade mais justa. 

 Segundo Morin (1989), (apud Zimmermann e 

Strieder, 2010) é preciso “proteger o desvio” apesar das 

forças institucionais para reproduzir as “padronizações”. 

Importa tolerar e favorecer os desvios para criar espaços de 

discussão. 
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 Os autores mencionados acima apontam que a escola 

inclusiva não faz distinção entre os seres humanos, no 

entanto, a comodidade nos faz viver num mundo de 

padronizações, pois ela foi e continua sendo um espaço que 

promove a construção de conhecimentos com pouco 

significado, formalizado, pronto, sem relação e sentido com 

a vida dos seres humanos que lá estão, sejam alunos ou 

docentes. 

 Verifica-se que a inclusão de estudantes com 

deficiência no sistema regular de ensino é baseada na 

perspectiva de educação para todos, pois, ao serem feitas 

adaptações pedagógicas para um aluno que tenha algum tipo 

de deficiência, leva-se em consideração diferentes formas de 

aprender e de ensinar. 

 Diante do exposto é de suma importância questionar: 

que benefícios a inclusão traz a alunos e professores? 

 A inclusão possibilita aos que são discriminados que 

ocupem por direito seu espaço na sociedade. A grande 

conquista é viver a experiência da diferença. 

 Para Staimback e Staimback (1999), o educador pode 

desempenhar um importante papel na percepção dos alunos 

de que esses têm potencialidades e limitações diferentes. 

Sugerem propostas de atividades em que os alunos sejam 

estimulados sobre suas habilidades e identificadas suas 

limitações. 

 Conforme os dois autores: 

 

Gerando respostas dessa maneira, os alunos 

e o professor podem ver que todos têm 

aptidões e habilidades e que todos

 precisam de ajuda em algumas áreas. 
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Karen pode ser ótima em leitura, mas pode 

precisar de ajuda nas brincadeiras no 

playground. Carmen pode ter dificuldade 

em matemática, mas é ótima para lembrar-

se de coisas e organizar pessoas e atividades. 

As salas de aula podem tornar-se 

comunidades de apoio mútuo se os 

professores promoverem o respeito pelas 

diferenças e proporcionarem oportunidades 

diversificadas para os alunos enxergarem 

uns aos outros de muitas maneiras. 

(STAIMBACK; STAIMBACK, 1999, p. 

299) 

 

 Assim, o ensino inclusivo não deve ser confundido 

com educação especial embora o contemple. Entretanto, a 

educação especial por muito tempo restringiu-se a um ensino 

paralelo e aos poucos vem redimensionando seu papel. 

 Segundo O’Brien (1992, 1993, 1994, apud 

STAIMBACK; STAIMBACK, 1999, p. 53):  

 

Entre os benefícios que os alunos das 

escolas inclusivas, desde a educação infantil 

até o ensino médio, comumente  relatam 

estão a descoberta de pontos em comum 

com pessoas  que superficialmente 

parecem e agem de maneira muito diferente; 

ter orgulho em ajudar alguém a conseguir 

ganhos importantes, aparentemente 

impossíveis; ter oportunidade de cuidar de 

outras pessoas; agir consistentemente 

baseados em valores importantes, como a 

promoção da igualdade, a superação da 

segregação ou a defesa de alguém que é 

tratado injustamente; desenvolver 

habilidades cooperativas na resolução dos 

problemas, na comunicação, na instrução e 

na  prestação de ajuda pessoal; aprender 
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diretamente sobre coisas difíceis, incluindo 

a superação do medo das diferenças; 

resolver problemas de relacionamento 

ocorridos em aula; lidar com 

comportamento difícil, violento ou auto 

destruidor; lidar com os efeitos de questões 

familiares no coleguismo; enfrentar e apoiar 

um no outro durante enfermidades graves ou 

morte de alguém de sua própria idade. 

 

 Uma vez que a educação inclusiva sugere o diálogo 

para a promoção de mudanças culturais e estruturais na 

escola, a elaboração do Projeto Político-Pedagógico, numa 

perspectiva inclusiva deve constar de novos paradigmas em 

busca do exercício da cidadania plena de todos os nossos 

alunos, como sugere Carvalho (2006, p.23-26). 

 A relevância desta pesquisa se dá, tendo em vista que 

as redes de ensino e as escolas não cumprem a lei. A nossa 

Constituição garante desde 1988 o acesso de todos ao Ensino 

Fundamental, sendo que alunos com necessidades especiais 

devem receber atendimento especializado preferencialmente 

na escola, que não substitui o ensino regular. Há outra 

questão, um movimento de resistência que tenta impedir a 

inclusão de caminhar: a força corporativa de instituições 

especializadas. É comum acreditar que o melhor é excluir, 

manter as crianças em escolas especiais, que dão ensino 

adaptado.  
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 O Ministério Público fiscaliza, geralmente com base 

em denúncias, para garantir o cumprimento da lei. O 

Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação 

Especial, atualmente não tem como preocupação punir, mas 

levar as escolas a entender o seu papel e a lei e a agir para 

colocar tudo isso em prática. 

 

 

Com base no movimento  mundial pela 

Democratização Educacional, a Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB 9394/96), a Resolução CNE/nº2/2001, o Decreto 

nº6094/2007 entre outros,mantêm o ideal  da Educação 

Inclusiva por meio da remoção de barreiras para que todos 

tenham acesso à aprendizagem e à participação social, ao 

determinar que os Sistemas de Ensino devem matricular 

todos os alunos, assegurando-lhes currículo, métodos, 

recursos e organizações específicos para atender às suas 

especificidades individuais, físicas e culturais. Ou seja, 

assegurar-lhes as condições necessárias para uma educação 

de qualidade para todos. 

 O primeiro passo a ser dado é rever as práticas 

pedagógicas. Atualmente algumas escolas diversificam o 

programa, porém, almejam obter os mesmos resultados. Os 

alunos precisam de liberdade para aprender do seu modo, de 

acordo com as suas limitações, inclusão é mais do que ter 

rampas e banheiros adaptados. 

 Em um projeto Político-Pedagógico deve está 

incluso: 
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 aspectos estruturais que envolvem o planejamento 

e a organização de recursos e serviços para a promoção da 

acessibilidade,  

da permanência, 

do diálogo e participação, 

dos materiais didáticos e pedagógicos que devem 

ser disponibilizados no desenvolvimento de todas as 

atividades propostas para que todos tenham uma educação 

de melhor qualidade. 

 Segundo Carvalho (1997) ressalta que, embora 

tenham ocorrido avanços no que diz respeito à remoção de 

barreiras arquitetônicas nas escolas, muitas vezes os alunos 

estão no mesmo espaço físico que os demais, sem participar 

efetivamente das atividades escolares e verdadeiramente 

incluídos na aprendizagem, acrescentando que, para que a 

inclusão realmente ocorra, a prática pedagógica precisa ser 

mudada. 

 Para que haja tal mudança é preciso superar algumas 

barreiras tais como: 

Atitudes negativas em relação à deficiência 

Invisibilidade na comunidade das crianças com 

deficiência que não frequentam a escola 

Custo 

Acesso físico 

Dimensão das turmas 

Pobreza 

Discriminação por gênero 

Dependência (alto nível de dependência de 

algumas crianças com deficiência 

dos que as cuidam). 



- 133 -  

 A necessidade de garantias adicionais de acesso para 

excluídos  deve contar  com  parcerias entre governos, 

trabalhadores e sociedade civil com o objetivo de 

desenvolverem políticas e práticas inclusivas, exigindo dos 

dirigentes o apoio previsto em lei. 

 Observa-se que a importância de orientações à 

comunidade escolar em suas dúvidas cotidianas, da ênfase à 

troca de experiência entre os educadores e do ensino 

colaborativo, visando uma constante reflexão dos 

trabalhadores da educação sobre sua prática pedagógica 

frente às diferentes formas de aquisição do conhecimento. 

 Portanto, para que os desafios da aprendizagem 

sejam ultrapassados e haja a inclusão é preciso educar nosso 

país, modificar a história de preconceitos radicados, tanto da 

sociedade quanto das próprias famílias e/ou pessoas com 

necessidades educacionais especiais (NEE). 

 De acordo com (SANCHEZ, 2005, p. 10), para 

concretizar os desafios e os objetivos da rede educacional, 

esta se deve direcionar e centrar-se nos quatro pilares básicos 

da educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 

a viver juntos e aprender a ser. 

 Entretanto, é notório que a educação inclusiva e seus 

desafios condensam-se através da socialização e 

aprendizado, trabalho em equipe e conhecimento ajustados 

com a igualdade de direitos e de oportunidades educacionais 

para todos. 
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  De acordo com a Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, promulgada pela ONU em 2006, 

todos os Países Partes devem assegurar um sistema de 

educação inclusiva em todos os níveis de ensino. O Brasil, 

signatário dessa convenção desde 2008, dispõe de uma 

legislação e de uma política bastante consistente no que diz 

respeito ao atendimento de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, segmentos que compõem o 

público alvo da educação especial. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

9.394/96) estabelece o direito de todos a educação, sendo o 

dever do Estado e da família promovê-la, conforme enfatiza 

o Art. 2º sobre os princípios da educação nacional: 

 

 Art. 2º A educação, dever da família e do 

Estado, inspirada nos princípios de 

liberdade e nos ideais de solidariedade 

humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. Portanto, o 

referido artigo rege a educação de todos, 

sem exceção e com igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola. 
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Toda criança tem o direito de acesso à educação de 

qualidade na escola regular e de atendimento especializado 

complementar, de acordo com suas especificidades. Esse 

direito está em consonância com a “Declaração Universal 

dos Direitos Humanos” e outras convenções compartilhadas 

pelos Países Membros das Nações Unidas. 

 Os principais documentos legais, relacionados aos 

direitos das pessoas com NEE, tais como a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional de 1996 e a Declaração de 

Salamanca (1994) abordam algumas particularidades 

referentes à inclusão social e escolar desse público. Segundo 

determina a LDB 9.394/96: 

 

Art. 58. Entende-se por educação especial, 

para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida 

ppreferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais.                                                 

§1º Haverá, quando necessário, serviços de 

apoio especializado, na escola regular, para 

atender às peculiaridades                        da 

clientela de educação especial.  

§ 2º O atendimento educacional será feito 

em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das 

condições específicas dos alunos, não for 

possível a sua integração nas classes comuns 

de ensino regular.  

§ 3º A oferta de educação especial, dever 

constitucional do Estado, tem início na faixa 

etária de zero a seis anos, durante a educação 

infantil.  

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão 

aos educandos com necessidades especiais:  
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I — currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades;  

II — terminalidade específica para aqueles 

que não puderem atingir o nível exigido para 

a conclusão do ensino fundamental, em 

virtude de suas deficiências, e aceleração 

para concluir em menor tempo o programa 

escolar para os superdotados;  

III — professores com especialização 

adequada em nível médio ou superior, para 

atendimento especializado, bem como 

professores do ensino regular capacitados 

para a integração desses educandos nas 

classes comuns;  

IV — educação especial para o trabalho, 

visando a sua efetiva integração na vida em 

sociedade, inclusive condições adequadas 

para os que não revelarem capacidade de 

inserção no trabalho competitivo, mediante 

articulação com os órgãos oficiais afins, 

bem como para aqueles que apresentam uma 

habilidade superior nas áreas artística, 

intelectual ou psicomotora;  

V — acesso igualitário aos benefícios dos 

programas sociais suplementares 

disponíveis para o respectivo nível do 

ensino regular.  

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas 

de ensino estabelecerão critérios de 

caracterização das instituições privadas sem 

fins lucrativos, especializadas e com atuação 

exclusiva em educação especial, para fins de 

apoio técnico e financeiro pelo Poder 

Público. Parágrafo único. O Poder Público 

adotará, como alternativa preferencial, a 

ampliação do atendimento aos educandos 

com necessidades especiais na própria rede 

pública regular de ensino, 
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independentemente do apoio às instituições 

previstas neste artigo. 

 

 A atual Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva, elaborada pelo 

Ministério da Educação em 2008, prevê que esses estudantes 

frequentem a sala de aula regular e recebam atendimento 

educacional especializado no período inverso ao da 

escolarização, de forma a zelar pelo direito de desfrutar dos 

benefícios decorrentes do convívio com os demais 

estudantes. Essa política está em consonância com as mais 

avançadas práticas de ensino inclusivo, sendo elogiada por 

pesquisadores e estudiosos em âmbito global. 

 Há formas eficazes de desenvolvimento da 

verdadeira educação inclusiva: 

O desenvolvimento das escolas inclusivas, 

enquanto meio mais eficaz de atingir a 

educação para todos, deve ser reconhecido 

como uma política - chave dos governos e 

ocupar um lugar de destaque na agenda do 

desenvolvimento das nações. É unicamente 

desta forma que se poderão obter os recursos 

necessários, pois as mudanças de política e 

as prioridades não podem ser efetivas a não 

ser que se disponibilizem esses mesmos 

recursos. É preciso um compromisso 

político, tanto a nível nacional como 

comunitário, para obter os recursos 

adicionais e para reorientar os já existentes. 

Embora as comunidades tenham de 

representar um papel - chave no 

desenvolvimento das escolas inclusivas é 

igualmente essencial o suporte e 

encorajamento dos governos para se 

conseguirem soluções eficazes e realistas. 

(Declaração de Salamanca, 1994, p. 41) 
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 Como resultado da implantação de política educativa, 

a maioria dos estudantes que são público-alvo da educação 

especial matriculados na educação básica estão atualmente 

estudando em salas comuns, sinalizando um rompimento 

com o histórico de exclusão enfrentado por essa parcela da 

população. Os desafios implicados na ampliação desses 

expressivos avanços envolvem a continuidade de 

investimentos na formação de educadores, no 

aprimoramento das práticas pedagógicas, na acessibilidade 

arquitetônica e tecnológica, na construção de redes de 

aprendizagem, no estabelecimento de parcerias entre os 

atores da comunidade escolar e na intersetorialidade da 

gestão pública. 

 Dentre os documentos legalmente apresentados 

evidencia-se o Plano Nacional de Educação que estabelece 

objetivos e metas em prol das pessoas com NEE. 

 Entretanto, a evolução da educação inclusiva no 

Brasil pode ser comprovada através dos dados do Inep 

(2011) que registram nos últimos anos que o Brasil 

atualmente vem assumindo uma política de inclusão social, 

particularmente pelo sistema de ensino, no que diz respeito a 

assistência educacional de pessoas com deficiências, em 

diferentes etapas e modalidades da educação, vem crescendo 

consideravelmente. 
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Tabela 1 - Matrículas na Educação Especial, por 

etapa/modalidade da Educação Básica – Brasil – 2011  
Etapa/moda

lidade 

Escolas 

Comuns 

Escolas e 

Classes 

Especiais 

Total 

Educação 

Infantil  

39.367  23.750  63.117  

Ensino 

Fundamental  

437.132  131.836  568.968  

Ensino 

Médio  

33.138  1.140  34.278  

EJA 47.425  36.359 83.784 

Educação 

Profissional 

1.361 797 2.158 

Total 558.423 193.882 752.305 

Fonte: Brasil, 2011a. 

 

 No tocante atribuido a inclusão de alunos de 4 a 17 

anos,público alvo da educação especial, em escolas ou 

classes comuns do ensino regular, o Censo da Educação  

Básica de 2011, o gráfico 1 comprova que a inclusão entre 

os anos de 1998 e 2010 teve uma escala de 13% a 68,9%, 

entretanto o atendimento em escolas especializadas decaiu 

de 87% para 31,1%. As escolas inclusivas são 

predominantemente públicas, enquanto que o atendimento 

em escolas ou classes exclusivas/especiais é feito em sua 

maioria por instituições privadas. 
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Gráfico 1 – Educação Especial: evolução da política de 

inclusão nas classes comuns do ensino regular 

Evolução da política de inclusão nas classes comuns do 

ensino regular
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 Segundo Mantoan (2003): 

 A inclusão é produto de uma educação plural, 

democrática e  transgressora. Ela provoca uma crise escolar, 

ou melhor, uma crise de identidade institucional, que, por sua 

vez, abala a identidade dos professores e faz com que seja 

resignificada a identidade do aluno. O aluno da escola 

inclusiva é outro sujeito, que não tem uma identidade fixada 

em modelos ideais, permanentes, essenciais (p.32). 

 De acordo com tudo que foi abordado, incluir é 

aceitar as diferenças, respeitando o outro e suas 

singularidades, tendo consciência que todos têm direito a um 

espaço na sociedade independente de suas limitações. Incluir 

é abrir novos horizontes vencendo barreiras e superando 

obstáculos. É preciso persistir e acreditar que somos capazes 

de convivermos com as diferenças, apostando numa 

sociedade mais justa e igualitária. É necessário enfrentar o 

preconceito, tendo uma visão mais ampla do que é conviver 

com as diferenças, porém, para que isso aconteça precisamos 

estar dispostos a abrir mão do comodismo e dar espaço para 

que o outro faça parte, dando-lhe oportunidade de se 

expressar dentro de suas limitações. Porém, é preciso ter 

consciência que a inclusão propõe mudanças de paradigmas, 

sugere pluralidade, da espaço a descoberta do novo, 

permitindo que dessa forma novas experiências e que todos 

possam interagir de forma coletiva, aceitando a diversidade, 

buscando uma sociedade livre e democrática que possa 

garantir na escola a inclusão de todos independente de serem 
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ou não deficientes. O maior desafio é um educador de todos 

e para todos. 
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Eliene Maria Vieira dos Santos11  

Paulo Felisberto da Rocha12 

 

 

Na concretização de uma escola inclusiva para todos, 

onde cada um dos seus integrantes tem papel importante, 

assumindo com responsabilidade o que lhes compete, 

respeitando e fazendo cumprir o que está pontuado na 

legislação, o professor tem um destaque altamente 

considerável. Ele é o responsável direto pela motivação dos 

discentes através de estratégias eficientes de aprendizagem, 

que possam favorecer a participação de todos na construção 

do saber, estreitando os laços entre professores e alunos. 

Buscaremos trazer para essa reflexão 

questionamentos que permeiam os espaços educacionais na 

perspectiva inclusiva, envolvendo a forma que a escola 

contribui na construção de atitudes e valores inclusivos. 

Sobre outro aspecto, tendo em vista os grandes desafios 

dessa prática, pretendemos observar como está a preparação 

                                       
11 Especialista em psicopedagogia – E-mail:elienemvs@gmail.com 
12 E-mail: pfelisberto@gmail.com 
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dos professores para receber e lidar com tranquilidade com 

educandos que apresentam necessidades educativas 

especiais.  

Sendo assim, pretendemos discutir reflexivamente a 

formação do docente para uma educação inclusiva, 

analisando com fulcro nas leis que regulamentam essa 

prática educacional a fim de definir formalmente o que é o 

processo de inclusão escolar, ressaltando historicamente o 

surgimento deste processo o qual está fundamentado sobre 

os direitos universais dos seres humanos e apontando ainda 

as dificuldades para sua efetivação. Dentre os fatores que 

dificultam o desenvolvimento da educação inclusiva nas 

escolas, existem também os relacionados à formação do 

professor, a qual deveria proporcionar uma imersão prévia 

nesse contexto, em todo caso a ausência desta experiência 

pode vir a dificultar a prática fundamentada, coerente e 

segura.  

O acompanhamento da evolução da aprendizagem 

dos alunos que apresentam algum tipo de deficiência e 

frequentam a sala regular, exige um olhar sensível, cauteloso 

e uma reflexão permanente para que se percebam os mínimos 

avanços e suas conquistas. O professor como mediador do 

desenvolvimento intelectual dos discentes, deve estar sempre 

atento às transformações particulares que acontece com cada 

aluno, para que favoreça a compreensão das intervenções 

que deverão ocorrer, de modo que as atitudes excludentes 

deem lugar às inclusivas e o processo de ensino 

aprendizagem aconteça de forma exitosa.  
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 Para que este trabalho tomasse forma e fosse 

fundamentado, houveram consultas a uma variedade de 

literaturas relativas ao assunto que nos possibilitou o acesso 

as informações. Desta forma realizou-se uma revisão de 

literatura com consultas em livros, artigos em bases de dados 

específicas, leis, declarações e regulações, com a finalidade 

de possibilitar a ampliação da nossa reflexão, sobre 

diferentes prismas. Enfatizando discussões de grande 

relevância no âmbito da educação inclusiva e da formação 

docente para esta pratica. 

 

  

 Muitas foram as lutas que marcaram o início da 

educação especial e inclusiva. A declaração Universal dos 

Direitos Humanos (ONU,1948) onde fora estabelecido que 

“Toda pessoa tem direito a educação”. A qual foi a porta 

aberta para conquistas futuras dos grupos considerados 

excluídos, não só das pessoas com deficiência, mas também 

dos outros grupos que ainda sofriam rejeição na sociedade 

como negros, refugiados de guerra, povos indígenas, 

crianças, mulheres, pobres, homossexuais, exilados, dentre 

outros. Estabelecendo-se como grande marco na discussão 

sobre educação especial, fundamentando o direito a 

liberdade, a igualdade e a dignidade, desde o nascimento 

para todas as pessoas. 
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 Esta mesma declaração ainda aborda outro aspecto 

importante no tocante da inclusão escolar que é o direito a 

educação como dever do estado para qualquer ser humano 

no planeta, responsabilizando-os pelo ensino elementar 

gratuito, no mínimo. E a acessibilidade ao ensino técnico 

profissional, sem descriminação, bem como ao ensino 

superior tomando como base o mérito, são garantias 

igualmente estabelecidas.  

A partir da década de setenta iniciaram, no Brasil, as 

discussões acerca da educação especial e a partir disso, as 

autoridades sentiram a necessidade de criar órgãos federias e 

estaduais de classe especial. As décadas de oitenta e de 

noventa foram marcadas por tratados e declarações que 

defenderam os direitos de diversos grupos. Com a aprovação 

da constituição de 1988, foi garantido o direito primário à 

educação no Brasil, sendo esta um dever do estado perante 

todos os cidadãos, em suma a legislação posterior elucida 

como este direito deve funcionar e outras conquistas.  

No ano de ano de 1990 a UNESCO publicou a 

Declaração Mundial sobre Educação para todos, depois de 

avaliar o número elevado de crianças fora da escola e de 

adultos não alfabetizados. Após um período de quatro anos, 

objetivando uma linha de ação voltada politicamente para as 

pessoas com necessidades educativas especiais, onde as 

diferenças deixam de serem vistas como uma forma de 

perpetuar toda e qualquer ação excludente, a UNESCO em 

1994 aprova a Declaração de Salamanca, objetivando uma 

educação que possa atender as necessidades específicas da 

pessoa com deficiência, afirmando que aqueles com 

necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 
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escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma 

Pedagogia centrada na criança e capaz de satisfazer a tais 

necessidades.  Sendo esta, o início da proposta de uma 

educação inclusiva que acredita e aposta nas pessoas 

anteriormente desacreditadas, colaborando com o processo 

de evolução da aprendizagem de cada individuo, oferecendo-

lhes condições e apoio para que suas capacidades sejam 

desenvolvidas e possa realizar-se como pessoa capaz de 

aprender e colaborar com a aprendizagem do outro. Após a 

declaração de Salamanca e da Lei de diretrizes e bases da 

educação (LDB) de 1996, a educação inclusiva ganhou 

forças e tem conquistado seu espaço gradativamente.  

 

A lei 12.796/13 alterou o artigo 58 da 

LDBEN n 9.394/96 que trata da educação 

especial. Pela nova redação, entende-se por 

educação especial a modalidade de 

educação escolar oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, 

não mais para educandos com necessidades, 

mas sim para educando com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação. Para o 

autismo não há mudanças em razão da lei n 

12.764/12, “Lei Berenice Piana’’, que situa 

o autismo na  condição de uma deficiência. 

Porém por causa da redação da nova lei, 

alunos com TDAH, dislexia, dispráxia e 

outros transtornos, que representam 

indubitavelmente necessidades educativas 

especiais, podem ficar alijados de processos 

legais inclusivos, já tão parcos no Brasil, 

fato que gostaríamos que não acontecesse e 

lutamos para que não aconteça. (CUNHA, 

E., p.24, 2015) 

 



- 150 -  

Os princípios legais que norteiam uma educação ideal 

na preparação das pessoas para o trabalho e para o 

reconhecimento de si como um ser social. Embora, distante 

de sua efetivação pretende extinguir a desigualdade por meio 

da equidade. O real tratamento no âmbito educacional é 

propicio apenas aos iguais e para estes já são estabelecidos 

paradigmas a fim de alcançarem os mesmos objetivos, sob 

os métodos e as formas idênticas. Os ditos diferentes são 

segregados, sob o pretexto de sua incapacidade ou 

inferioridade ou dependência. (ROSS, 1998) 

Nas ultimas décadas, as discussões a cerca da 

educação inclusiva tem sido cada vez mais relevantes, o que 

nos faz acreditar que apesar da existência de leis que 

garantem que as pessoas com deficiência frequentem as 

escolas da rede publica ou particular, ainda temos muito o 

quê avançar. 

Ainda são notórias as dificuldades que os 

profissionais da educação encontram para vivenciar no 

cotidiano escolar essa realidade e em alguns casos por não 

alcançar a dimensão real do movimento que a educação 

inclusiva realiza, buscando uma escola de qualidade que 

contemple a todos, sem nenhum tipo de discriminação, onde 

a heterogeneidade é tida como uma grande oportunidade de 

praticar o respeito e a justiça, sem perder de vista a 

valorização das diferenças que contribuem 

significativamente para o desenvolvimento individual e 

enriquecem o ato de ensinar e aprender. 

 Rogalski (2010) define inclusão escolar como um 

processo de aprender e ensinar no qual todos os educandos 

com deficiência compartilham do mesmo espaço junto com 
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os demais alunos para difundir saberes, contando com o 

apoio necessário, respeitando a idade de cada um para não 

haver constrangimento nas relações devido às diferenças de 

idade. 

O direito de todos à educação, mesmo sendo um 

dever do estado e da família é preciso que todos estejam 

empenhados na luta por uma educação inclusiva. O preparo 

para o exercício da cidadania e o desenvolvimento pleno da 

pessoa, não é tarefa fácil. Cada pessoa é um universo 

diferente e consequentemente aprende de maneira diferente, 

são necessárias que sejam consideradas também as 

oportunidades de aprendizagem, não necessariamente dentro 

das paredes da escola, porque a educação inclusiva não se 

restringe apenas a este espaço. De acordo com Soares e 

Paulino (2009) toda sociedade se beneficia com um sistema 

de educação inclusivo onde a discriminação entre as pessoas, 

cede o lugar para a vivência dos valores universais da 

democracia, para o exercício da tolerância, assim como 

também para a prática do respeito às diferenças. 

 

 

A inclusão foi idealizada em oposição à prática da 

exclusão social a qual os indivíduos com deficiência eram 

submetidos. Durante muito tempo a exclusão ocorria em sua 

totalidade, ou seja, todos os considerados “deficientes” eram 

visto como inválidos e julgados como sem utilidade à vida 

em sociedade. (GREGUOL, M.; GOBBI, E.; CARRARO, A. 

2013) 

O aumento do número de alunos com deficiências 
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que se encontram matriculados no ensino regular no Brasil 

nos mostra o quanto tem crescido a procura por esse serviço, 

porém não é um fato tranquilizador, ainda se observa uma 

grande carência de espaços adequados, materiais e 

informações que possam oferecer a esta população 

experiências de aprendizagem realmente positivas. 

(GREGUOL, M.; GOBBI, E.; CARRARO, A, 2013)  

E, quanto agentes de transformação, é de suma 

importância que os docentes compreendam de fato o 

dinamismo da educação inclusiva, que se dá a partir do 

momento em que nos permitirmos superar os preconceitos, 

nos tornando capazes de conviver com pessoas que pensam 

e agem diferentes, compartilhando saberes, os quais durante 

o processo de construção exigem de cada um, o 

desprendimento do que já fora alcançado e o reconhecimento 

da importância do outro no processo, para efetivação da 

formação educativa inclusiva, onde o respeito às diferenças 

é fundamental. (ALVES, 2012). 

Para Mantoan (2003) a educação inclusiva é o que 

nos torna capazes de entender e reconhecer o outro, 

percebendo-se como privilegiado pela oportunidade de 

conviver e compartilhar sabres com pessoas diferentes, 

acolhendo a todos sem fazer distinção. A escola inclusiva, 

muito mais do que um espaço físico onde são introduzidas as 

pessoas com deficiência, busca garantir a ativa participação 

de todos os alunos nas atividades da escola, tornando-os 

sujeitos ativos no seu processo de aprendizagem, 

incentivando-os ao exercício da cidadania. 

 

Pensamos que uma escola se distingue das 
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demais por oferecer um ensino de qualidade, 

quando é capaz de formar pessoas, nos 

padrões requeridos por uma sociedade mais 

evoluída e humanitária; consegue aproximar 

os alunos entre si, estimulando-os a 

compartilhar os estudos; tratam as 

disciplinas como meios de conhecer melhor 

o mundo e as pessoas que nos rodeiam, não 

sendo aprendidas com fins em si mesmas; 

têm como parceiras as famílias e a 

comunidade na elaboração e cumprimento 

do projeto escolar. (MANTOAN, 2012, 

p.105)  

 

Mesmo depois de termos avançado 

significativamente quanto à concepção de educação 

inclusiva, percebemos que ainda há um vasto campo a ser 

percorrido para que sua efetivação aconteça sem excluir 

nenhum dos nossos estudantes. Ainda que o 

comprometimento físico, mental ou intelectual destes 

discentes represente um grande desafio para a escola, esta 

precisa ter bem definido, a partir de um olhar inclusivo, onde 

pretende chegar, buscando sempre tomar decisões 

respeitando as diferenças, compreendendo que para 

vivenciar a inclusão na escola, toda comunidade deverá estar 

envolvida nesse contexto.  

Para Carvalho (2004) é considerando as necessidades 

atuais do seu publico que a escola deve levar em conta a 

importância do pensar e agir juntos e através da reflexão 

sobre o fazer pedagógico que, em algumas ocasiões, tem 

colaborado com os efeitos da exclusão provocando a práticas 

de injustiça dentro das paredes das instituições, 

desconsiderando as características particulares de cada um 

dos seus educandos. Sendo assim, é preciso direcionar as 
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ações educacionais pautadas no entendimento onde cada um 

tenha consciência da importância do seu papel, quanto 

agente colaborador do processo de inclusão partindo sempre 

do princípio de que as possibilidades de acertos são maiores 

quando agimos em conjunto. 

 

Como território institucional expressivo da 

cultura em que se insere, a escola sofre 

pressões para acompanhar os novos tempos 

e lidar melhor com a diversidade do publico 

que deve atender. Um público de 

“aprendizes de cidadania” que para exercê-

la querem mais que o mero direito de 

expressão. Mas também um público cheio 

de especificidades que, se não forem 

respeitadas, acolhidas e entendidas em suas 

diferenças jamais farão da escola um dos 

possíveis espaços em que o exercício de 

uma política inclusiva contribua com a 

construção de uma sociedade mais justa.” 

(BRASIL, 2005, p.7) 

 

O Decerto citado define que a escola é o lugar 

propício à prática das ações inclusivas com os seus 

“aprendizes de cidadania”, revelando-se aberta à receber um 

público amplamente diversificado, cabendo-lhe ainda, 

empenhar-se na construção de uma cultura de paz, onde 

educadores e educandos estejam em harmonia. 

 

 

Dentro da rotina das escolas, ainda se observa 

inúmeras dificuldades na efetivação de um fazer pedagógico 

inclusivo, onde todos os alunos se sintam contemplados e 
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acolhidos por toda comunidade escolar.  De acordo com 

CUNHA (2015) é visível a angustia e o sentimento de não 

pertencer ao grupo que os alunos apresentam em suas falas, 

quando questionados a esse respeito, e isso nos leva a 

acreditar que ainda temos muito que avançar na 

compreensão da legitimidade do processo de inclusão 

escolar.  

Sobre outro prisma, ao ingressar na educação 

inclusiva, geralmente os educadores se sentem inseguros e 

assustados por não se sentirem preparados o suficiente para 

vencer os desafios do dia-a-dia de sala de aula. Para Cruz e 

Glat (2014), as críticas direcionadas aos cursos de graduação 

para os futuros professores, se referem ao tipo de preparação 

que os mesmos têm recebido, considerando a possibilidade 

de trabalhar em escola inclusiva e ter em sua sala de aula 

alunos com deficiências. Sabendo que é considerado crime 

rejeitar alunos com deficiência, correndo o risco de ser 

penalizado, cabe ao professor, à tarefa de encontrar as 

possibilidades para melhor compreender o dinamismo de 

uma educação inclusiva, mesmo depois de ter se formado, 

para que na prática possa vivenciar essa realidade dentro dos 

princípios da legalidade. 

A educação inclusiva tornou-se emergente após ser 

estabelecida a lei da inclusão, os educadores tiveram que 

enfrentar esse desafio buscando estratégias que pudessem 

favorecer a qualidade do trabalho docente, possibilitando 

alcançar o objetivo da inclusão. 

É pela cultura que tem, por ser esclarecido e de uma 

representatividade ímpar na vida do outro que o pedagogo 

deverá ser mais eficaz, porém é necessário encurtar a 
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distância que há entre o seu saber e a ignorância dos 

ignorantes. (RANCIÉRE, 2002) 

 

 Para atender o público alvo da educação inclusiva, os 

educadores de forma consciente, buscaram capacitar-

se no intuito de favorecer a eficácia de suas ações, 

abraçando as oportunidades de formações que as 

escolas por sua vez, lhes proporcionaram e ainda 

buscaram novos saberes dando continuidade a sua 

vida acadêmica, como tem sido o caso de muitos 

educadores brasileiros que resolveram aprofundar 

seus conhecimentos para entender melhor como se dá 

a aprendizagem desses educando de acordo com suas 

especificidades e garantir-lhes o direito a uma 

educação de qualidade, já fora proclamada pela 

política pública nacional de educação. 

 

A atuação no campo da educação inclusiva é um 

trabalho voltado para as relações humanas e neste caso 

necessita de atitudes, que sejam o reflexo das boas relações 

envolvidas no diálogo com a realidade, refletindo 

conscientemente sobre os acontecimentos aos quais estão 

envoltos. (TEIXEIRA e NUNES, 2014)  

 

 

Carvalho (2000) afirma que ser educador numa 

perspectiva inclusiva é uma tarefa no mínimo desafiadora. 

Acreditar na capacidade do aluno que tem algum tipo de 

deficiência significa incluir aqueles que se sentem excluídos 
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por um fazer pedagógico excludente que consegue perceber 

melhor a deficiência do que o ser humano que apresenta em 

seu desenvolvimento físico, intelectual ou mental algum tipo 

de comprometimento.  

Em uma escola inclusiva todos os profissionais 

precisam ser sensibilizados com as questões que envolvem 

os alunos com deficiência, nessa perspectiva é necessário 

desenvolver uma linha de trabalho que possa envolver, em 

termos gerais, todos os seus integrantes, para que se sintam 

capazes de resolver os conflitos que por ventura possam 

surgir.  

Alves (2012) afirma que o importante é  a capacitação 

não se restringir apenas aos docentes, visto que a escola não 

é composta apenas de sala de aula, portanto toda equipe deve 

estar a par desses conhecimentos. Desta forma é preciso 

repensar nosso fazer docente se realmente quisermos 

colaborar na construção de uma escola que atenda a 

diversidade do corpo discente. Como enfatiza Carvalho 

(2000) existem questionamentos bem comuns no cotidiano 

dos professores que objetivam uma práxis inclusiva, 

legitimada, a toda educação: como contribuir 

significativamente para que o aluno com deficiência seja 

incluído no dia-a-dia da sala de aula? Como colaborar para a 

efetivação da sua cidadania? Essas e outras indagações 

exigem do professor uma reflexão acentuada a partir de um 

olhar sobre o que foi conquistado, porém, diversas vezes se 

faz necessário a desconstrução do mesmo para que seja 

reconstruído com tudo aquilo que não fora percebido 

anteriormente. 

  O educador inclusivo deve considerar que o afeto, a 
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cumplicidade e o calor humano são subsídios que devem 

fazer parte de sua pratica educativa a fim de contribuir com 

o desenvolvimento humano dos seus educandos, respeitando 

o direito de todos e galgando pelos quatro pilares da 

educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

viver juntos e aprender a ser, como nos orienta Soares e 

Paulino (2009). 

O primeiro pilar se refere a conhecer-se, saber como 

se pode fazer para alcançar o objeto em estudo, quais os 

passos que devem ser percorridos para a aproximação 

daquilo que ainda é desconhecido, considerando os 

elementos culturais que cada um trás consigo, ajudando-o a 

compreender o mundo a sua volta.  

 Diretamente ligado à capacidade de resolver 

conflitos, o segundo pilar visa instruir o aluno a praticar seus 

conhecimentos, de comunicar-se com o outro, como 

também, trabalhar em equipe nas diversas circunstâncias da 

vida.  

 O terceiro é extremamente importante e desafiador 

para educação nos dias de hoje. É preciso incentivar os 

alunos a cooperar uns com os outros para que os valores 

sejam respeitados, impossibilitando qualquer forma de 

exclusão, desenvolvendo assim uma cultura de paz e 

favorecendo a comunicação entre diferentes pessoas ou 

grupos. 

 Por fim, o quarto implica em instigar os alunos em 

compreender o mundo a sua volta, praticando a 

responsabilidade e a justiça, percebendo-se como elemento 

fundamental no processo de evolução mundial que precisa 

acontecer a partir de uma consciência ética entre os seres 
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humanos.  

Cunha (2015) nos convida a um olhar mais cuidadoso 

em relação ao currículo que não deve ser visto como uma 

proposta acabada, mas como algo que deverá ser 

cuidadosamente apreciado para que possa se relacionar com 

o cotidiano dos discentes e a partir daí construir a proposta 

pedagógica que nos impulsiona a abandonar o vício das 

ações improvisadas que pouco contribuem com uma prática 

educativa inclusiva, distanciando cada vez mais a ação 

humanizadora desse oficio.  

Educar nos dias atuais, onde temos uma 

multiplicidade de discentes que trazem consigo histórias que 

se diferem umas das outras é, respeitar as ideias do outro, 

valorizar as características individuais de cada um tendo a 

consciência de que todos nós somos constituídos socialmente 

por afetividade e racionalidade, o que vem a favorecer as 

práticas pedagógicas inclusivas. Mantoan (2006) nos 

apresenta a educação inclusiva como uma porta aberta para 

a convivência com as diferenças, trazendo benefícios para 

alunos e professores, uma vez que o professor tem como 

meta o desenvolvimento pleno dos seus educandos. 

Durante o processo de aprendizagem, quer seja da 

pessoa com deficiência ou não, a necessidade de ajustamento 

estará sempre presente no cotidiano do educador e para tanto 

é preciso estar atento ao perfil do aluno de hoje e atualizado 

com as novas mudanças educacionais, objetivando 

aperfeiçoar sua pratica inclusiva de acordo com as novas 

exigências, colaborando significativamente com o processo 

de construção, desconstrução, construção que ao longo da 

vida todos nós passamos. É importante também que o 
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professor busque sempre atualizar-se nos procedimentos 

pedagógicos, para acompanhar as novas propostas e fazer 

mudanças de métodos e recursos quando necessário. 

 

Os professores devem conhecer bem as 

possibilidades de aprendizagem dos alunos, 

os fatores que a favorecem e as necessidades 

mais especificas deles. Somente com tal 

conhecimento poderão ser ajustadas as 

ajudas pedagógicas ao processo de 

construção pessoal de cada aluno. Conhecer 

bem os alunos implica interação e 

comunicação intensas com eles, uma 

observação constante de seus processos de 

aprendizagem e uma revisão da resposta 

educativa que lhes é oferecida. (COLL, C. et 

al, 2004, p. 294). 

 

Nesta mesma obra Coll (2004) afirma ainda que o 

conhecimento pode ser visto como um procedimento 

inesgotável, sem deter-se apenas a etapa de elaboração da 

programação anual. Ao iniciar novamente o processo de 

aprendizagem, por meio de diversas unidades didáticas, é 

primordial resgatar os conhecimentos, ideias e experiências 

prévias dos alunos, acerca do que será trabalhado, 

concomitantemente verificar como estão progredindo, 

auxiliando de acordo com suas necessidades. 

 

 

Para que a escola possa dar conta das transformações 

que deverão ocorrer em sua proposta pedagógica a partir de 

uma perspectiva inclusiva, se faz necessário um esforço 

maior na busca de um entendimento operacional, técnico, 
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teórico e político. A escola que se diz inclusiva precisa 

apropriar-se dos conhecimentos necessários, assegurando-se 

de como de fato e de direito deverá galgar nos passos da 

inclusão para não correr o risco de cometer uma catástrofe 

excludente. Quando o processo de inclusão não é bem 

compreendido, o ambiente escolar se torna incapaz de 

eliminar os preconceitos e superar suas inquietações, 

fragilizando assim, a eficácia das ações pedagógicas.  

É preciso compreender que para vivenciar a inclusão 

da pessoa com deficiência nas escolas é fundamental 

adequar-se as necessidades dos alunos. De acordo com 

Tezani (2010) uma escola inclusiva deverá ser construída a 

partir do exercício da autonomia e da reflexão constante 

sobre suas ações, favorecendo o acesso de todos os alunos 

sem nenhum tipo de descriminação. 

 

Em 2003, é implantado pelo MEC o 

Programa Educação Inclusiva: direito a 

diversidade, com vistas a apoiar a 

transformação do sistema de ensino em 

sistemas educacionais inclusivos, 

promovendo um amplo processo de 

formação de gestores e educadores nos 

municípios brasileiros para a garantia do 

direito de acesso de todos à escolarização, à 

oferta do atendimento educacional especial 

e a garantia da acessibilidade. (BRASIL, 

2010) 

 

A escola que já alcançou um entendimento 

operacional compreende que com a proposta da educação 

inclusiva, a educação especial vem somar com a proposta 

pedagógica da escola regular. A política nacional de 
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educação especial na perspectiva da educação inclusiva 

objetiva o acesso à participação e a aprendizagem dos alunos 

com deficiência e ainda orienta o sistema de ensino a buscar 

respostas para as necessidades educacionais. Dessa forma 

poderá acontecer a educação de qualidade sem qualquer tipo 

de descriminação para todos os alunos. 
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 Foi possível observar, através desta pesquisa, que a 

formação docente voltada para a educação inclusiva ainda 

tem um amplo espaço a ser percorrido. O processo de 

inclusão exige do profissional docente o entendimento da 

necessidade de resignificação das práticas no ambiente 

educacional, onde a prioridade esteja centrada na 

participação plena e efetiva do aluno com deficiência na 

escola, não apenas como um simples expectador, e sim, 

participando ativamente do seu processo de ensino e 

aprendizagem.  

 Vale ressaltar a importância que existe para o 

professor encontrar durante o seu período de graduação, 

subsídios para ações inclusivas mais sólidas, onde possam se 

sentir aptos para lidar com o público alvo da educação 

inclusiva. 

Fica claro assim, que os cursos de formação docente 

precisam investir com mais empenho em uma proposta de 

educação inclusiva, necessitando preparado-los bem para 

atender melhor as especificidades desses educandos. Neste 

sentido as escolas tem investido em formações para os seus 

profissionais, em especial para o professor, com a intenção 

de amenizar as inquietações dos mesmos quanto aos desafios 

da inclusão escolar e a partir deste ponto fazer com que as 

mudanças possam acontecer nas práticas educativas e o 

processo de inclusão dos alunos com deficiência ou não, seja 

melhor compreendido, e todos os educando sintam-se 

realmente inseridos nesse contexto. 
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Vale ressaltar ainda, como foi exposto, que o 

ambiente escolar não é constituído apenas de sala de aula e o 

processo de inclusão vai muito além.  Não é somente as 

necessidades educativas especiais da pessoa com deficiência 

que a escola deverá alcançar, há ainda aqueles alunos que 

apesar de não apresentar comprometimento no seu 

desenvolvimento motor, intelectual, emocional ou psíquico, 

não conseguem ter sucesso em sua vida escolar e também 

precisam ser abraçados pela processo inclusivo.Assim, 

diante da dinamicidade da proposta inclusiva este assunto 

não deverá ser visto como algo pronto, acabado, ainda se faz 

necessário um  do profissional docente diante da proposta da 

inclusão escolar. 
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