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CAPÍTULO I 
 

ESCOLA REGULAR: UM ESPAÇO PARA O DEFICIENTE 

AUDITIVO 

 

 

Afonso Lins 1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os indivíduos que possuem necessidades especiais 

passaram por diversos tipos de exclusão social e preconceito 

ao longo da história da humanidade, principalmente no que 

se refere à educação escolar.  Pois nas décadas passadas estes 

indivíduos eram considerados como indignos de possuírem 

qualquer tipo de educação no âmbito escolar. (GUEBERT, 

2007) 

Nos primórdios das civilizações mais 

antigas,  notava-se a rejeição aos portadores de necessidades 

especiais, por meio do código de Hamurabi.  Nesta época, 

normalmente eram registradas as deficiências 

mentais.  Contudo, vale ressaltar que até mesmo em Esparta 

os portadores de deficiência sofriam grandes preconceitos e 

chegavam a ser até abandonados e impedidos de manter 

qualquer contato com a sociedade. (BEYER, 2013) 

                                       
1 Mestrando em Ciências da Educação pela The Grendal College And 

University; Pós-Graduado em Pedagogia: Gestão e Planejamento Escolar 

pela FACOTUR;  Licenciado em História pela Faculdade Tecnológica e 

Ciências da Bahia – FTC. 
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De acordo com Freitas (2015, p. 05): 

 

Na Grécia Antiga, cultivou-se a visão 

espartana do homem forte e perfeito, de 

maneira que as crianças que nasciam com 

deformidades podiam ser abandonadas em 

lugares sagrados ou nas florestas. Por outro 

lado, os soldados mutilados em função de 

seus atos heroicos nas guerras recebiam 

tratamento mais digno, sendo 

recompensados com práticas terapêuticas de 

cura e alívio. 

 

Nota-se, que havia um culto aos corpos perfeitos, 

bem como aos corpos que não possuíssem deficiências sejam 

elas do tipo físico ou metal.  Sendo assim, os indivíduos que 

portassem alguma deficiência eram tratados como pessoas 

imperfeitas. 

 Contudo no início do Século XXI, as pessoas 

portadoras de deficiências passaram a ser vista como 

indivíduos importantes para a sociedade,  isto se deve ao fato 

das correntes tentativas  das organizações defensoras dos 

deficientes de fazerem  com que estes indivíduos fossem 

reconhecidos como pessoas importantes, igualmente aos 

outros seres humanos que não importam deficiências.  Neste 

sentido, começaram a surgir organizações que aceitavam 

deficientes e também surgiram escolas denominadas como 

escolas especiais.  
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2. ATENDIMENTO DE DEFICIENTES AUDITIVOS NA ESCOLA 

REGULAR 

 

Atualmente, mesmo com as leis que amparam a 

educação inclusiva, percebe-se que o atendimento as 

crianças com necessidades educativas especiais, ainda é um 

grande desafio, uma vez que requer do educador e de toda a 

instituição conhecimento e entendimento do seu processo de 

desenvolvimento. A escola tem a finalidade de trabalhar o 

desenvolvimento integral de todas as crianças, inclusive da 

criança com necessidades especiais, promovendo o seu 

crescimento nos aspectos linguístico, físico, psicológico, 

social, intelectual e cultural. Diante da busca incontrolável 

pela inclusão da pessoa com deficiência na sociedade e, 

principalmente na educação, realizou-se em 1994 uma 

conferência na cidade de Salamanca, Espanha, com 

representantes do mundo todo, da qual resultou um 

documento denominado declaração de Salamanca. 

 

“A tendência da política social durante as 

duas últimas décadas foi de lamentar a 

integração e a participação e de lutar contra 

a exclusão. A integração e a participação 

fazem parte essencial da dignidade humana 

e do gozo e exercício dos direitos humanos. 

No campo da educação, essa situação se 

reflete no desenvolvimento de estratégias 

que possibilitem uma autêntica igualdade de 

oportunidades. A experiência de muitos 

países demonstra que a integração de jovens 

e adultos com necessidades pode progredir 

no terreno educativo e no da integração 

social. [...] As necessidades educativas 

essenciais incorporam os princípios já 
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comprovados de uma pedagogia equilibrada 

que beneficia todas as crianças. [...] 

(BRASIL, 1994, p. 23).” 

 

Para que se possa realmente efetivar uma inclusão 

satisfatória da pessoa surda na Educação Escolar, é 

indispensável que este aluno esteja dentro desse ambiente, 

como se faz necessária de acordo com a LDB no art. 59 do 

cap.  

A educação é a base para uma sociedade justa, se 

todos seguissem essa linha de raciocínio e que realmente 

fizessem acontecer em nosso país uma educação de 

qualidade, certamente não haveria tantas desigualdades 

sociais, tanta gente sem ter acesso ao conhecimento. Veja o 

que diz Beyer na construção de uma pedagogia em uma 

escola inclusiva: 

 

“A escola que se pretende inclusiva em cujo 

espaço não existam campos demarcados, do 

tipo, aqui está os alunos “normais” E ali os 

“especiais” ou os “incluídos”, como se 

escuta com frequência, põe em construção 

uma pedagogia que não é nem diluída, face 

às necessidades educacionais especiais de 

alguns alunos, nem extremamente 

demarcada ou terapêutica, em que se acaba 

por acentuar as distinções pessoais. (Beyer, 

2006, p. 75 – 76)” 

 

Uma escola que acolhe e se prepara para isso e que 

respeite as diversidades que se encontram seus alunos sejam 

elas nas suas necessidades especiais ou não, mas que todos 

merecem a mesma atenção e um ensino de qualidade. 
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2.1 Epistemologia da educação inclusiva 

 

A epistemologia clássica da educação tem origem a 

partir de um movimento histórico associado à construção da 

racionalidade moderna a qual designou-se à escola dar conta 

e fazer dos sujeitos sociais, sujeitos modernos, funcionais e 

evolutivos. Para isto, alguns elementos se fazem importantes 

os quais nem sempre têm afinidade com os pressupostos da 

educação inclusiva tais como a homogeneidade, a 

universalidade dos parâmetros de verdade, a funcionalidade, 

a evolução, entre outros. 

A construção da base da ciência e do Estado 

Moderno, o que se constituiu fundamento clássico 

epistemológico das políticas e ações educacionais. Este 

movimento, apresentando a construção da “razão” como 

meta, dedicou-se em torno de dois principais enfoques: o 

método científico e a organização social (o Estado). “Razão” 

designava a busca de uma sociedade nova, 

comparativamente à sociedade medieval, a busca de uma 

sociedade racional com base na cientificidade, na utilização 

de um método de explicação do real e da organização social. 

Assim, de um lado, Francis Bacon (1561-1626) e Descartes 

(1596-1650) contribuíram com a construção das bases 

epistemológicas do que se convencionou chamar de Ciência 

Moderna, enfocando prioritariamente o método científico.  

De outro lado, a “razão”, como sinônimo de 

cientificidade, de verdade, estava presente também na busca 

da superação do Estado medieval. Hobbes (1588-1679), 

Locke (1632-1704) e Rousseau (1712-1778), com 

perspectivas diferentes em relação ao “Contrato Social” 
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sedimentaram as bases epistemológicas da organização 

social, o Estado, na modernidade. 

Portanto, trata-se de um movimento histórico de 

construção de uma unificação entre um conceito de verdade 

científica e um conceito de verdade institucional, passando a 

se constituir em epistemologia clássica da escola até nos dias 

atuais. Na prática, isto significa que a institucionalidade da 

escola, o seu conjunto de regras, normas e valores, está 

associada a um saber que se diz universal, com dificuldades 

de atribuir veracidade aos outros saberes (originais) e 

diferentes daqueles. De acordo com essa lógica também se 

exige a funcionalidade do saber (o saber apreendido na 

escola deve servir para alguma coisa prática, do contrário 

fica sem sentido), construindo assim um sujeito social com 

capacidade de evolução, transformação (como a ação 

industrial) e funcionalidade. Com isto instala-se o preceito 

de associar o modelo cultural burguês e hegemônico 

associado à atividade industrial, como sinônimo de 

civilidade, atribuindo à escola o papel de o implementar. 

 No mundo acadêmico faz-se importante lembrar o 

debate originado desde o início do Século XX, o qual ficou 

conhecido como a Teoria Crítica, da Escola de Frankfurt. 

Intelectuais como Max Horkheimer, Theodor Adorno e 

Hebert Marcuse, Jürgen Habermas, etc., construíram 

notoriedade ao questionarem o pressuposto associando 

Razão à Técnica. Dentre muitas obras produzidas por este 

grupo de intelectuais sobre a temática citada, indispensável 

citar Técnica e Ciência como “ideologia” de Habermas 

(1970). 
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Mas a dinâmica social contemporânea, ela própria 

extrapola os muros da academia construindo um debate em 

torno da elaboração e da implementação de uma política 

educacional voltada às diferenças e as singularidades sociais. 

Com isto destitui-se o modelo cultural burguês e hegemônico 

como sinônimo de civilidade a partir, especialmente, da 

ocorrência de eventos diversos envolvendo o mundo social. 

No caso brasileiro, pode-se considerar como um primeiro 

caminho deste processo o advento da urbanização quando 

afloram diferenciações de grupos sociais distintos nas 

periferias urbanas (BONETI, 2013, p. 270). 

Esse processo de mudança também está associado a 

outros eventos, como por exemplo: a chegada ao Brasil de 

estudos científicos, etnográficos, sociológicos e 

antropológicos, para os quais o mundo cultural passou a ter 

outro enfoque, diferente daquele associado aos saberes e 

costumes da classe burguesa. Contribuiu com estes debates 

também os estudos estruturais de cultura de Lévi-Strauss e a 

análise funcionalista da cultura de Malinowski como 

expressão da vida no presente, destituindo assim a relação 

entre a cultura e a evolução social. Outro evento importante 

que contribuiu com este debate, a Semana de Arte Moderna 

de 1922, a qual contribuiu com a quebra do preceito que 

associa cultura ao mundo formal burguês. Nesta época chega 

ao Brasil a influência de algumas manifestações sociais e 

culturais americanas, como é o caso do hip-hop, as artes, a 

música (blues e jazz) e a literatura, influenciando a expressão 

cultural da periferia urbana (BONETI, 2013, p. 270). 

Esta fase de manifestações culturais e sociais 

impactaram sobre uma nova forma de ver a educação e a 
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ação escolar, a partir de um novo projeto de política 

educacional. Como exemplo deste processo se tem o 

Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova (1932). Mesmo 

que, contraditoriamente, se de um lado representou a 

expressão de intelectuais almejando um modelo educacional 

nacional comprometido com o projeto de modernidade, por 

outro lado destitui-se a unicidade das finalidades 

educacionais ao projeto burguês e de classe. Constituiu-se, 

assim, um caminho para se construir uma política 

educacional com a perspectiva de receber na escola crianças 

advindas de diferentes camadas sociais. 

Os novos processos sociais anunciados acima dão 

origem a um novo debate, o da presença na escola das 

diferenças e dos sujeitos advindos de diferentes camadas 

sociais. Este novo debate ocorrido no mundo social penetra 

no mundo da política quando tem origem políticas 

educacionais voltadas à inclusão social e educacional. 

 

2.2 Dispositivos legais para a inclusão no Brasil: caminhos da 

inclusão 

 

Certamente este debate originado de diferentes 

eventos sociais no Brasil e no mundo, contribuíram 

significativamente para a implementação de instrumentos 

legais para a inclusão social e educacional no Brasil. 

Diferentes dispositivos legais em nosso país e fora dele 

asseguram o direito de todas as pessoas à educação. Dentre 

esses dispositivos destaca-se a Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência da ONU (2006), da qual o 

Brasil é signatário, e a Política Nacional de Educação 
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Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008). A 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

reconhece o direito das pessoas com deficiência à educação. 

Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na 

igualdade de oportunidades, o sistema educacional inclusivo 

deve ser assegurado em todos os níveis, bem como o 

aprendizado ao longo de toda a vida. De acordo com a 

Convenção os Estados Partes assegurarão às pessoas com 

deficiência a possibilidade de adquirir as competências 

práticas e sociais necessárias de modo a facilitar a plena e 

igual participação no sistema de ensino e na vida em 

comunidade (FIGUEIREDO, 2015).  

A Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008 propõe mudança 

de valores, atitudes e práticas educacionais para atender a 

todos os estudantes, sem nenhum tipo de discriminação. Ela 

pretende implementar uma educação de qualidade e 

assegurar a inclusão escolar de todos os alunos e os serviços 

da Educação Especial que é uma modalidade de ensino que 

perpassa todos os níveis e etapas da educação básica ao 

ensino superior. 

Esta Política prevê que o ensino comum responda 

pela escolarização de todos os alunos nas classes comuns de 

ensino, e ofereça os serviços da Educação Especial, dentre 

eles, o Atendimento Educacional Especializado – AEE. Este 

atendimento de acordo com a Política do MEC deve 

assegurar que os alunos público alvo da educação especial 

aprendam o que é diferente do currículo do ensino comum e 

que é necessário para que possam ultrapassar as barreiras 

impostas pela deficiência. Este Serviço tem como papel 
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oportunizar a inclusão, distanciando os alunos de centros 

especializados, públicos e privados, que os excluem de um 

ambiente de formação comum a todos, discriminando-os e 

segregando-os e ainda porque é neste espaço que os 

problemas do aluno devem ser tratados e discutidos com 

todos os profissionais que com ele atuam (BRASIL, 2008). 

 

2.3 A inclusão no contexto acadêmico 

 

O direcionamento político acima apresentado 

expresso tanto na Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação inclusiva quanto na Convenção da 

ONU está em consonância com uma visão de escola 

inclusiva que remete à ideologia e a politicas educativas que 

se fundem sobre um sistema e uma só via (a da escola 

comum), na qual cada aluno tem o direito de ser escolarizado 

em um estabelecimento próximo de sua casa. 

(THOMAZETI, 2008 apud MOREAU, STANKÉ e 

LAFONTAINE, 2014, p.10). Segundo Moreau, Stanké e 

Lafontaine (2014, p. 10), a escola Inclusiva promove a 

acessibilidade e a educação. “Trata-se de um olhar para além 

da diferença do aluno, e, enxergar elementos do ambiente 

que constituem obstáculos às suas aprendizagens” (tradução 

livre) e a sua participação social a fim de oferecer os 

ajustamentos e as modificações que se fazem necessárias. 

De acordo com Poulin (2010) a escola inclusiva 

assenta-se sobre o princípio da cooperação. A sala de aula 

nesse contexto se constitui em um reagrupamento no qual 

cada aluno deve colaborar com o processo de construção do 

conhecimento dentro de suas possibilidades (POULIN, 
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2010). O autor argumenta que a educação inclusiva 

resguarda os princípios de como ocorre a construção do 

conhecimento: a partir da atividade do sujeito diante das 

solicitações e desequilíbrios do meio e que o sujeito de 

conhecimento é um sujeito autônomo e a cooperação é 

elemento central do processo de aprendizagem. Cooperar, 

participar ativamente das atividades escolares constitui um 

desafio para os alunos que apresentam deficiência, 

especialmente para aqueles com deficiência intelectual que 

na maioria das vezes se sentem inibidos frente às exigências 

das tarefas. Algumas estratégias didáticas podem contribuir 

para favorecer a participação desses alunos na classe. 

(FIGUEIREDO, 2015). 

Uma dessas estratégias, a aprendizagem cooperativa 

foi investigada por Poulin, Figueiredo, Silva e Gomes, 

(2014) para verificar se a mesma favorecia a aprendizagem 

da linguagem escrita e a interação social de alunos com 

deficiência intelectual em contexto de inclusão escolar. O 

estudo demonstrou que a aprendizagem cooperativa 

contribui de forma importante para a evolução da língua 

escrita, a participação e interação de alunos com deficiência 

intelectual na sala de aula do ensino comum. De acordo com 

os autores comportamentos de inibição que foram 

manifestados no início da pesquisa cederam lugar a 

comportamentos de interação positiva ao término da 

pesquisa. Os alunos sem deficiência demonstraram muito 

mais abertura em relação aos colegas com deficiência 

intelectual. Eles passaram a oferecer ajuda e solicitar a 

opinião do colega com deficiência que por sua vez passaram 

a expressar suas ideias e argumentações. No que consiste  aos 
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comportamentos relativos a participação nas atividades de 

escrita os autores ressaltam que uma conquista importante se 

verifica no momento em que os alunos com deficiência 

passam do status de escriba para o de autores de ideias 

(FIGUEIREDO, 2015). 

O estudo acima referido confirma o que outras 

pesquisas já indicaram: que a classe comum se revela um 

meio que favorece a aprendizagem da língua escrita por 

alunos com deficiência intelectual. O estudo indica ainda que 

a aprendizagem cooperativa se mostra como abordagem 

pedagógica importante contribuindo especialmente na 

qualidade das interações sociais estabelecidas na classe. Os 

alunos sem deficiência desenvolveram habilidades de apoiar 

e de colaborar com os colegas com deficiência intelectual, 

assim como, avançaram na qualidade da mediação e 

diminuíram gradualmente comportamentos inibidores da 

comunicação de seus pares. Por outro lado, os alunos com 

deficiência intelectual aprenderam a expressar suas opiniões 

e a defendê-las. Eles progrediram também no que consiste a 

comunicação e a autonomia (FIGUEIREDO, 2015). É 

importante ressaltar que a aprendizagem cooperativa requer 

o desenvolvimento de habilidades sociais pelos estudantes, 

essas habilidades devem ser aprendidas e os professores não 

podem as negligenciar durante a mediação. Em nenhum 

caso, esta mediação deve favorecer a superproteção 

“especialmente porque os alunos com deficiência intelectual 

testemunham frequentemente forte dependência em relação 

ao meio quando estão em situação de aprendizagem ou de 

resolução de problemas” (POULIN et al, 2014, p. 196, 

tradução livre). 
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Atualmente a política educacional brasileira aponta 

para a transformação da escola pública para uma escola 

inclusiva. Face a essa demanda, a universidade brasileira 

precisa transformar profundamente a sua prática de formação 

inicial de professor, passando de uma formação centrada no 

aluno abstrato para uma formação centrada nas diferenças 

reais dos alunos. Essa mudança deve se apoiar em grande 

parte sobre experiências e conhecimentos emergentes de 

práticas pedagógicas voltadas para as diferenças dos alunos. 

Logo, há necessidade de um engajamento ativo dos atores 

educativos em experiências de transformação de práticas 

educativas no meio escolar (FIGUEIREDO, 2015). No que 

consiste a formação continuada de professores diferentes 

concepções permeiam o meio acadêmico como, por 

exemplo: 1) a formação através de cursos, seminários e 

ateliers que se constituem no formato mais tradicional e 2) a 

implicação dos professores em projetos de pesquisa 

colaborativa ou projetos de extensão. 

As estratégias de ensino podem variar muito no 

contexto da educação inclusiva. O professor às vezes apela 

ao ensino individualizado, em outras vezes em grande grupo 

ou, em certos momentos, utiliza diferentes estratégias com 

base na cooperação entre os alunos. Mas não é da variedade 

de estratégias de ensino que o professor vai se valer que 

importa verdadeiramente quando se trata de educação 

inclusiva. O que importa antes de tudo é o espírito a partir do 

qual estas estratégias são utilizadas. Na verdade, a educação 

inclusiva está profundamente enraizada no respeito e na 

valorização das diferenças. A ação educativa do professor 

deve se constituir de uma reflexão, permitindo que cada 
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membro desta comunidade de alunos descubra gradualmente 

a importância da sua pró-pria participação ou a contribuição 

para si e para os outros no desenvolvimento do grupo. A 

interação social deve ser, portanto, proeminente na sala de 

aula inclusiva. Molina Y Garcia e Alban-Metcalfe (1998) 

falam de educação interativa e as diferentes estratégias de 

ensino, independentemente da sua natureza, devem, 

permanentemente, levar à construção de conhecimento no e 

para o social. A sala de aula inclusiva se constrói 

basicamente num ambiente onde o aluno, 

independentemente de suas competências e habilidades, será 

capaz de se ver como um indivíduo que contribui para o 

desenvolvimento dos conhecimentos coletivos e colher para 

si muitos benefícios que fortaleçam seu desenvolvimento 

intelectual e social. Esta contribuição, ou dizendo em outras 

palavras, esta participação no desenvolvimento do 

conhecimento, saber fazer e saber coletivo, bem como o 

reconhecimento desta contribuição pelos outros, constituem 

fatores determinantes para a valorização do papel social para 

todos os alunos e especialmente para aqueles que estão em 

situação de risco, a caminho da exclusão social. A 

valorização do papel social do estudante é de fato um desafio 

da educação inclusiva e a pedra angular de inclusão social. 

A partir desta perspectiva, convém, em primeiro lugar se 

perguntar se não seria mais justo falar de “Pedagogia da 

Contribuição” do que de uma pedagogia da inclusão 

(POULIN, 2010).  
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CONCLUSÃO 

 

 

Vimos que a educação especial foi vista sob 

diferentes enfoques, a saber, as definições próximas aos de 

integração social. As escolas buscam andar em concordância 

com à inclusão dos alunos com deficiência auditiva na sala 

de ensino regular buscando dispor profissionais 

tradutor/intérprete de LIBRAS o qual realiza atividades de 

valorização a língua de sinais, e trabalha não apenas na 

formação de alunos com deficiência auditiva/surdez, mas 

com toda a equipe profissional e alunos ouvintes da 

instituição. 

 Entretanto muitos professores ainda não estão 

preparados para a inclusão, um dos fatores que nos faz 

acreditar nessa possibilidade, é o grande número de 

interpretes sendo contratados pelos Estados Federativos .  

 Sendo assim, em todas as escolas é visível a 

necessidade da qualificação nas práticas educacionais 

essenciais, onde os professores devem participar de  

capacitações para a promoção da inclusão, mais não só os 

professores, o estado deve também incentivar essa prática 

para o melhoramento do atendimento a criança com 

necessidades . 

Também é importante lembrar  que a grande maioria 

dos educadores acredita que a inserção dos alunos na escola 

do ensino regular, apesar de ser um grande desafio, torna-se 

possível a partir de um trabalho sério e contínuo realizado 

com atendimento especializado.  
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 Portanto, o apoio educacional das entidades como 

secretarias e gerencias de ensino aos professores e às 

crianças deficientes deve criar condições ao acesso a 

qualificação por parte dos professores  para as crianças terem  

aprendizagem básicas, no  entanto, fica claro que alguns 

educadores não percebem o impacto da metodologia 

utilizada neste atendimento, mas compreendem que o 

procedimento, através dos materiais didáticos e pedagógicos 

acessíveis facilita no ensino e na aprendizagem dos alunos 

atendidos . 
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CAPÍTULO II 
 

SOCIOLOGIA EDUCACIONAL: ELEMENTO A SER 

CONSIDERADO NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE 

DIREITO 

 

 

Bernard Pereira Almeida2 

 

INTRODUÇÃO  

 

 Cumpre destacar inicialmente que a Sociologia 

integra o grupo das Ciências Humanas. Seu objeto de estudo 

é a sociedade, sua organização social e os processos que 

interligam os indivíduos em grupos, instituições e 

associações.  

 Enquanto a Psicologia estuda o indivíduo na sua 

singularidade, a Sociologia examina os fenômenos sociais, 

compreendendo as distintas formas de composição das 

sociedades e suas culturas. 

Em retrospecto histórico temos que a terminologia 

“Sociologia” foi criada por Auguste Comte em 1838, no 

século XVIII, e pretendia unificar todos os estudos relativos 

ao homem — como a História, a Psicologia e a Economia. 

Como resposta acadêmica para um desafio que estava 

surgindo, a Sociologia surgiu como disciplina no século 

                                       
2  Doutorando em Educação, Mestre em Direito, Especialista em Direito 

do Trabalho, Especialista em Previdenciário, Especialista em Pedagogia 

e Docência do Ensino Superior, Advogado e Professor Universitário. 
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XVIII, juntamente com o início da sociedade moderna. Com 

a Revolução Industrial e posteriormente com a Revolução 

Francesa (1789), iniciou-se uma nova era no mundo, com as 

quedas das monarquias e a constituição dos Estados 

nacionais no Ocidente; a ciência sociológica surge então para 

compreender as novas formas das sociedades, suas estruturas 

e organizações. 

A Sociologia desempenha a função de, ao mesmo 

tempo, observar os fenômenos que se reproduzem nas 

relações sociais — e assim formular explicações gerais ou 

teóricas sobre o fato social — como também se preocupa 

com aqueles eventos únicos, como por exemplo, o 

surgimento do capitalismo ou do Estado Moderno, 

explicando seus significados e importância que esses eventos 

têm na vida dos cidadãos. Como toda forma de conhecimento 

intitulada ciência, a Sociologia pretende explicar a totalidade 

do seu universo de pesquisa; nesse sentido, o conhecimento 

sociológico, por meio dos seus conceitos, teorias e métodos, 

constituem uma relevante ferramenta de compreensão da 

realidade social e de suas múltiplas redes ou relações sociais. 

Os estudiosos da sociologia analisam e pesquisam as 

estruturas da sociedade. Além de suas aplicações no 

planejamento social, na condução de programas de 

intervenção social e no planejamento de programas sociais e 

governamentais, o conhecimento sociológico é também um 

meio possível de aperfeiçoamento do conhecimento social, 

na medida em que auxilia os interessados a compreenderem 

mais claramente o comportamento dos grupos sociais, assim 

como a sociedade com um todo. Nesse diapasão, se expõe o 

paradoxo das Ciências Sociais, que ao contrário das ciências 
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da natureza (como a biologia, física, química, etc.), as 

ciências da sociedade estão dentro do seu próprio objeto de 

estudo, pois todo conhecimento é um produto social. A 

Sociologia é dividida em diversas áreas de pesquisas, como, 

a título de exemplo, os campos da Demografia social, 

Microssociologia, Sociologia ambiental, Sociologia da 

administração e Sociologia da educação, objeto de análise do 

presente trabalho. 

O ambiente escolar, enquanto agente especializado 

na transmissão de modos de raciocinar, agir e sentir, é, ensina 

Fernandes (2010), o objeto de estudo central da Sociologia 

da educação, ou Sociologia educacional, como também é 

conhecida. Tanto os processos institucionais e 

organizacionais nos quais a sociedade se baseia para prover 

educação a seus integrantes, como as relações sociais que 

marcam o desenvolvimento dos indivíduos neste processo 

são analisadas por esta disciplina. 

O estudo de sociedades detentoras de culturas 

distintas proporciona ferramentas importantes nesta análise. 

Os conhecimentos de como diferentes culturas se 

reproduzem e educam seus indivíduos permite uma 

aproximação dos processos mais estruturais que compõem a 

educação de uma forma mais ampla. A sociologia da 

educação é a extensão da sociologia que estuda a realidade 

socioeducacional. Ela oportuniza aos pesquisadores, como 

será apontado no presente trabalho, compreender que a 

educação se dá no contexto da sociedade, e não apenas na 

sala de aula, caracterizando a relação que há entre ser 

humano, sociedade e educação através de diferentes teorias 

sociológicas (BRAMELD, 1967). Segundo Durkheim, a 
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sociologia da educação serviria para os futuros professores 

para uma nova moral laica e racionalista, sem influência 

religiosa.  

A sociologia da educação começou a se consolidar 

por Marx e Engels, como o pensamento sobre as sociedades 

de seu tempo, criando uma relação de educação e produção. 

As concepções deles, mas não somente deles, têm como 

início a revolução industrial, criando a educação politécnica, 

que combina a instituição escolar com o trabalho produtivo, 

acreditando que dessa relação nasceria um dos mais 

poderosos meios de transformação social. Em suma, a 

sociologia foi criada pela necessidade do sistema capitalista, 

fazendo a junção do conhecimento ao trabalho para assim ter 

uma obtenção maior de lucro no trabalho e na produção. 

O estudo sociológico da educação no Brasil iniciou-

se contando com a compreensão dos pioneiros da nossa 

renovação escolar, inaugurada como área de pesquisa 

autóctone pela obra de Fernando de Azevedo, cedo 

introduzida nos currículos dos cursos de formação 

pedagógica, a Sociologia da Educação parecia destinada a 

trazer a contribuição que lhe cabe fazer ao progresso 

nacional: a de iluminar a realidade, para que a Pedagogia pise 

em terreno firme.  

É notória em nossa época que a mudança cultural se 

precipita com assombrosa rapidez. Isto confronta as 

sociedades modernas com a necessidade de rever as 

doutrinas orientadoras da sua prática educacional, porque 

nascidas em determinados períodos históricos, refletem os 

problemas e as soluções particulares deles.  
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Nesse diapasão, na educação presente, o passado 

encontra-se com o futuro e a tríplice perspectiva é prenhe de 

incertezas, as quais, ao homem moderno, repugna 

escamotear. Queremos saber o que queremos, por que 

queremos, e como podemos atingir nossos objetivos. Dentro 

dessa conjuntura, o presente trabalho pretende abordar 

sucintamente a contribuição da Sociologia Educacional a 

esta hodierna tarefa reflexiva (RIBEIRO, 2003), 

proporcionando subsídios para melhor apreciação da 

educação e suas diversas nuances, no sentido de fornecer 

subsídios para aprimorar a formação do docente em Direto.  

  

1. SOCIALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO: CONCEITOS 

 

O termo “educação” é usado na maioria das vezes 

com um sentido um tanto quanto vago. Dar-lhe precisão 

alude em definir e circunscrever o objeto das investigações a 

serem realizadas, e deve, por via de consequência, ser a 

preocupação inicial nesse momento. É elementar distinguir 

o termo citado nitidamente do conceito de “socialização”, 

que é, por sua natureza, mais amplo e geral. Ao tentar fazê-

lo, não se pretende negar a validade de outras possíveis 

definições, quando estabelecidas com fitos diferentes das 

desse estudo. 

As palavras não costumam possuir um sentido 

intrínseco; são frutos de convenções; e como o pensamento 

científico de maneira frequente se move para áreas ainda não 

exploradas pelo idioma, ocorrem-lhe distinções novas, às 

quais um rótulo deve ser posto, tomado, diante da falta de 

alternativa, do acervo já constante do vocabulário. Diante 
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dessa conjuntura, certas palavras vêm a adquirir significados 

múltiplos, sendo importante que o sentido, pretendido num 

determinado contexto, seja claramente enunciado, sob pena 

de uma possível incompreensão. Tanto a Sociologia, como a 

Pedagogia se encontram diante das mesmíssimas situações, 

lamentáveis por vezes, haja vista que as variações de 

significado de uma palavra idêntica provocam verdadeiros 

mal-entendidos, mas assim mesmo inevitáveis. Não 

obstante, é necessário registrar esforços, hodiernamente, 

para superar tais confusões. 

Realizadas as ponderações acima, é prudente abordar 

a conceituação acerca da ideia de Socialização. Os 

indivíduos que, a todo instante, chegam a uma sociedade 

constituem a preciosa substância pela qual esta se perpetuará 

e renovará (FERNANDES, 2010). Não sendo, contudo, 

inicialmente mais que organismos inermes, cheios de 

potencialidades, mas incapazes de sobreviver à custa de sua 

própria e única atividade, e, muito menos, prontos para 

oferecer qualquer tipo de contribuição à vida social, são 

preparados para esta por meio dos chamados processos 

sociais, cuja ação se denomina socialização.  

Se socializar denota, então, por um lado, adquirir 

personalidade social, e, por outro lado, se fazer membro da 

sociedade em que está inserido e portador da sua cultura, 

corroborando para sua perpetuação. O processo de 

socialização abarca o aprendizado de técnicas, a aquisição de 

saberes (que são elementares para a sobrevivência do 

indivíduo), a acedência de alguns padrões de conduta social 

e a interiorização de valores (LESSARD, 2007). Nesse giro, 

a socialização se procede por comunicação e participação, ou 
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seja, participando de atividades consideradas sociais, a 

pessoa acaba por adquirir traços culturais, bem como o 

exercício, imitando os mais maduros em situações concretas. 

Por processos adequados de comunicação, por exemplo, 

aprendem as experiências alheias. Insta grifar, sem sombra 

de dúvidas, a influência da família e da comunidade nos 

processos de socialização, eis que de suma importância no 

desenvolvimento de referidos processos.  

Quem socializa, assevera Gallo (2003), acaba por 

incorporar padrões e valores sociais, válidos, na maioria dos 

casos, para todos os integrantes das sociedades (universais) 

e outros, que se aplicam somente ao exercício de certos 

papéis sociais (especiais). Nesse sentido, a criança aprende a 

falar português, mas também a comportar-se como menino 

ou menina. O adolescente, por sua vez, apreende as noções 

morais aceitas pela sociedade em geral, ao lado, daquelas que 

regem a religião e a profissão que venha a adotar. E cada 

profissão, ressalte-se, exige, além de habilidades comuns a 

todas outras que se são peculiares. 

As situações referidas acima inferem mais uma 

distinção: além da socialização concomitante no próprio 

exercício de um papel social, perdura outra, antecipatória, 

que nada mais é do que o prepara para um papel social futuro; 

nem sempre, é importante dizer, a diferenciação entre elas é 

nítida. Por fim, analisando-se na perspectiva da sociedade, 

há uma socialização espontânea, que se dá sem que ninguém 

sequer pense nela e também existe a educação, cujo estudo 

se passará agora. 

Quando se reserva a terminologia “educação” a um 

setor, apenas, do amplo campo dos processos de socialização 
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existentes, é conveniente conceituá-la de tal forma que a 

integração entre o educando e o educador seja o principal 

eixo de estudo. Procedendo-se de tal forma, se obtém a 

vantagem de não se afastar da corrente linguagem e a chance 

de concentração do foco de discussão na relevante figura do 

educador (RIBEIRO, 2003), ou seja, daquele cujas 

atividades realizadas interessam, principalmente, a uma 

sociologia voltada para as questões educacionais. 

Freire (1979) destaca que os processos educacionais 

são atividades levadas a cabo pelas gerações mais velhas 

(seja a família ou a comunidade), sobre as gerações que, por 

serem jovens, não se encontram preparadas adequadamente 

para a vida em sociedade (ou vida social), com a nítida 

intenção de socializá-las. De tal modo, aqueles indivíduos 

que se encontram mais bem preparados para a vida em 

sociedade, tratam de educar os outros que porventura não 

estejam preparados, assim, garantem a consistência do tecido 

social.  

 

2. A SOCIALIZAÇÃO COMO ENCULTURAÇÃO 

 

Por intermédio dos processos de socialização as 

sociedades incorporam os novos elementos humanos que hão 

de perpetuá-la, transmitindo seu patrimônio cultural, que 

haverão de manter e modificar, adaptando-o, logicamente, às 

novas condições de vida que enfrentarão. Deste modo, a 

cultura de uma sociedade envolve um complexo que abarca 

crenças, informações, arte, moral, usos e costumes, e todos 

os demais hábitos mantidos pelo indivíduo como membro de 

uma determinada sociedade. 
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Outrossim, os inúmeros fatos culturais existentes em 

uma sociedade, que modernamente tendem a ser cada vez 

mais complexos, revelam o imperativo de se proceder uma 

ordenação classificatória de tais fatos, sob pena de suas 

implicações várias não serem compreendidas. Nesse sentido, 

podemos, inicialmente, tratar da denominada cultura 

material, que nada mais são do que as técnicas e manejos de 

instrumentos e equipamentos, de suma relevância, pois 

nenhuma geração estaria capacitada a inventar, partindo da 

estaca zero, todo o conjunto de técnicas que lhe permitisse se 

defender e ainda aproveitar-se do ambiente natural. 

Subsequentemente, temos os padrões de 

comportamento social manifesto. Como no trato com objetos 

materiais, assim também como no convívio entre os seres 

humanos, os membros de qualquer sociedade necessitam de 

maior ou menor número de práxis para empreender uma 

atividade. Enquanto aquelas, intimamente coligadas à 

tecnologia, são adequadas à natureza das coisas, outras são 

estabelecidas por tradicionais convenções sociais; tanto as 

técnicas quanto os padrões de comportamento social 

manifesto, constituem um conjunto de padrões que antes já 

foram experimentados e que os jovens acabam por receber 

imitando os mais velhos, ensinados por meio da instrução, 

isto é, comunicação verbal ou escrita do conhecimento 

adquirido por aqueles.  

Inegável é a existência de padrões mentais. Técnicas 

e padrões comportamentais manifestos não existem por si só, 

mas designados a servir as contingências e desejos dos 

indivíduos. Os desejos desencadeiam sentimentos e atitudes 

em afinidade a objetos (sejam eles materiais, imateriais ou 
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sociais), os quais, por sua vez, são em ampla parte 

tradicionais e, embora radicados em mentes individuais, 

foram formados culturalmente.  

No que tange à organização social, cabe ressaltar, 

com Azevedo (1957), que uma ordem de posições e relações 

sociais, de papéis e valores, de distribuição do poder, de 

instituições, tais como a família, por exemplo, a propriedade, 

o Estado, dentre outras, asseguram, nos dias de hoje e dentro 

da atual conjuntura, o funcionamento da sociedade; tais 

arranjos, ensina Gallo (2003), denominam-se organização 

social. Em uma sociedade de caráter complexo, ninguém a 

conhece cabalmente, mas cada membro necessita de saber, 

ao menos, aquilo que toca diretamente à posição que ocupa 

e ao desempenho de seu papel social; deve se compreender a 

sua posição no conjunto e abraçar atitudes socialmente 

julgadas adequadas, adquirindo os hábitos correspondentes. 

Esta característica da socialização compreende, pois, várias 

nuances e oferece à educação dificuldades peculiares, toda 

vez que não se realize de forma aceitável por socialização 

espontânea, como é o caso das complexas sociedades de 

hoje. 

Existem também elementos simbólicos. Os símbolos 

são fenômenos abertamente perceptíveis, socialmente 

designados para dar significado a algo inacessível aos 

sentidos. Toda e qualquer sociedade possui um sistema 

simbólico de comunicação e também de pensamento, 

incluindo ai a linguagem oral e escrita. Todavia, existem ao 

mesmo tempo símbolos sociais, que tem a função de 

concretizar valores religiosos, de solidariedade social, de 

prestígio, de aspirações, dentre outros. Os sistemas 
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científicos, filosóficos e religiosos, erigidos por meio de 

símbolos, são decorrentes de atitudes e valores de uma 

sociedade, marcando a organização do pensamento ao longo 

de todo tecido social (RIBEIRO, 2003). Tais sistemas 

organizam o pensamento racional sendo aprendidos de 

maneira análoga à aquisição de técnicas materiais, mas 

oferecem óbice à educação por ser menos evidente a sua 

aplicabilidade prática e, em virtude disso, provocar menos 

interesse no educando, precisando-se de maneira constante 

realizar apelos a valores que, no entanto, não podem 

imiscuir-se no conhecimento em si, sob pena de deturpação 

de seu raciocínio.  

Ainda que existam sociedades menores, de cultura 

mais homogênea, a sociedade brasileira e outras sociedades 

vastas acolhem em seu seio unidades pequenas, que portam, 

também elas, cultura própria, ou subculturas. Estas pequenas 

unidades arrastam em si mostras próprias da cultura nacional 

ou então, são elas que, historicamente, deram procedência 

àquela cultura como a um feitio geral dos traços, comuns a 

várias outras subculturas. Em um caso, como no outro, esta 

benéfica heterogeneidade, cria alguns empecilhos para os 

processos educacionais.  

Os empecilhos acima referidos ocorrem em uma 

sociedade ampla, como a brasileira, abrangem-se regiões às 

quais as diferenças de ambiente, história, composição, etnia, 

econômicas, dentre outras, aferem a elas caracteres culturais 

particulares (RIBEIRO, 2003). Costumam variar de uma 

para outra, a língua, ou dialeto, o vestuário, o folclore, a 

religião e alguns ares da organização social. Mesmo as 

comunidades locais podem ter subculturas diferentes de uma 
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para outra, vizinha. Um exemplo claro é uma cidade grande 

em relação às pequenas. 

As amplas sociedades, em suas nuances culturais, 

tendem a serem compostas de subculturas, envolvidas, na 

maioria dos casos, uma pelas outras. Assim sendo, as 

coletividades inseridas em uma sociedade complexa tendem 

a ter sua própria subcultura, como certas classes sociais e 

categorias profissionais, os públicos influenciados (ou 

influenciáveis) pelos meios de comunicação, etc.  

As diferenças mencionadas acima, por vezes, 

colocam o educador, leia-se professor, em uma posição 

delicada, onde o conteúdo informativo de determinada 

disciplina em uma região não tem a mesma aplicabilidade 

(RIBEIRO, 2003), ou mesmo aceitação, do que em outra, o 

que denota a importância da Sociologia da educação no 

sentido de aprouver elementos para aprimorar a formação 

docente, especialmente na esfera do Direito, já que estes 

profissionais, não raro, jamais travaram contato com os 

conteúdos de formação pedagógica (BITTAR, 2006).  

 

3. A SOCIALIZAÇÃO COMO FORMAÇÃO DA PERSONALIDADE 

 

Pode-se afirmar que o novo ente, recém-nascido, que 

se oferece como um futuro membro da sociedade e, portanto, 

portador de sua cultura, começa por ser inicialmente um 

organismo, possuindo uma potencialidade de 

desenvolvimento psíquico, mas não uma personalidade 

propriamente dita. É um ser humano na acepção ética e 

metafísica, mas passivamente, como objeto de valor social e 

não como um sujeito de vontade, conhecimento e 
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capacidade. É precisamente a socialização que brota em tal 

pessoa a humanidade ativa. De tal modo, a concentração da 

atenção naquilo proporcionado pela socialização, não deve 

nos conduzir a esquecer do fato psicológico elementar de ser 

o desenvolvimento das potencialidades obra a ser erigida 

pelo próprio indivíduo e de ter nele a nascente de sua 

dinâmica. Nesse sentido, se tem as diversas fases de 

formação da personalidade. 

O homem, possuidor de instintos, quando se depara 

com alguma situação nova, aprende os meios necessários 

para com ela lidar, adquirindo progressivamente modos de 

agir mais flexíveis e adaptáveis a ambientes transformados e 

mutáveis (GALLO, 2003). O condicionamento de reflexos 

ao mesmo tempo leva os homens a aprender, de modo 

semelhante aos animais, à medida que não se governam de 

forma total por instinto. Deste modo, contraímos hábitos, 

bem mais passíveis de transformação do que os instintos, 

semelhantemente aos animais amestrados. Os hábitos nos 

permitem a contornar facilmente situações idênticas a outras, 

já experimentadas, para além do recurso a sequência de 

tentativas e erros ou acertos, dentre outros. 

Para satisfação de suas necessidades, o homem pode 

contar com a sociedade, que intervém e lhe oferece recursos 

culturais e auxílio. Tal dependência em relação à sociedade 

pode ser considerada a força da espécie humana, como 

também é a fraqueza daqueles que se encontram isolados em 

tenra idade. Dentro do processo de socialização o ser humano 

em desenvolvimento percebe que os atos praticados pelos 

seus iguais são carregados de sentido. Acompanhando essa 

percepção, ele descobre igualmente que os indivíduos 
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exercem papeis sociais, bem como ocupam posições dentro 

da sociedade. Nesse giro, e ainda dentro do seu 

desenvolvimento e no decorrer de seu processo de interação 

social, o jovem ser humano aprende a conectar as suas 

emoções a determinados objetos sociais, vale dizer, 

organizá-las em sentimentos.  Quando os objetos da ação são 

intrinsecamente carregados de valor para o indivíduo, o 

sentimento e a atitude não se distinguem essencialmente de 

apetites, encontradiços também a nível animal. 

Os símbolos sociais, por sua vez, possuem a função 

de permitir o exercício de sentimentos, cujo verdadeiro valor 

é demasiadamente abstrato ou remoto para fazer apelo direto 

às emoções.  

A personalidade não é imutável, pois, ao refletir uma 

posição social, acompanha as alterações vividas por esta, 

tanto socialmente normais e previsíveis, como as derivadas 

de ocorrências especiais, quer na vida da sociedade ou do 

indivíduo. As mudanças de posição no decorrer da vida são 

comuns: criança, adolescente, adulto, diferenças entre 

categorias profissionais, religiões, etc. Desta forma, a 

personalidade individual se altera com o tempo, sem, 

contudo, perder sua continuidade. 

Nesse sentido, variadas são as personalidades no 

conjunto de uma sociedade. Elas são desiguais uma das 

outras, mesmo não se levando em apreço os fatores 

puramente pessoais de temperamento e experiências 

características. A sociedade abrange um sistema de posições 

sociais padronizadas, às quais se justapõem padrões e 

perspectivas de comportamento diferenciais: homem e 

mulher, por exemplo; patrão e subordinado; lavrador e 
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comerciante. A cada uma dessas posições ocupadas 

corresponde uma, assim denominada personalidade-status, 

ou seja, o conjunto de modos de sentir, pensar e agir que se 

espera dos ocupantes de cada posição e que normalmente 

neles também se encontra. No que diz respeito a formação 

do docente em Direito, estes dados são de peculiar 

importância. 

 

4. UNIDADE E DIFERENCIAÇÃO NO PROCESSO DE 

SOCIALIZAÇÃO 

 

Segundo Fernandes (2008), toda sociedade 

conhecida aquinhoa os afazeres imprescindíveis à sua 

existência segundo categorias sociais. Diante de recursos 

limitados e da atual conjuntura política e econômica, a 

uniformidade de modos pelos quais os homens aprovisionam 

os seus víveres, levaria fatalmente à competição perniciosa 

de todos contra todos, à rivalidade generalizada e, por via de 

consequência, à desagregação social. Ao se diferenciar, a 

sociedade, pelo menos em tese, ganharia em duas frentes: por 

um lado, admitiria a especialização e uma maior pujança de 

cada trabalho e melhor aproveitamento dos recursos e, por 

outro lado, proporciona melhor rentabilidade ao esforço 

coletivo, possibilitando que ocupações complementares e 

simultâneas totalizem um conjunto complexo, capaz de 

empreender recursos fora do alcance de uma simples reunião 

de energia de caráter homogêneo. 

Para que se dê a especialização, mister se faz que 

ocorra uma socialização especializada. No nível mais básico, 

esta ocorre no próprio exercício da atividade e relaciona-se a 
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uma diferenciação das situações de aprendizagem: 

assumindo, a título de exemplo, um papel na agricultura, o 

indivíduo há de se tornar um lavrador pelo cultivo de 

vegetais. Todavia, a diferenciação das situações de 

aprendizagem, juntamente ao exercício, não satisfaz para se 

contrair a aptidão para todas as especializações 

imprescindíveis dentro de uma sociedade complexa. Como 

destaca Ribeiro (2003), muitas delas exigem conhecimentos 

e habilidades para que o ser humano possa se iniciar no 

desempenho delas; tais são os casos do médico, do 

advogado, do sacerdote e do operário qualificado. 

A supramencionada socialização antecipatória, 

cardeal campo de ação da educação (ou seja, da socialização 

intencional) esbarra em dificuldades especiais quando as 

posições a serem ocupadas pelos educandos não são 

passíveis de previsão; duas circunstâncias sociais acabam 

por atrapalhar essa espécie de socialização: a mudança 

cultural e a mobilidade social, que consiste na passagem de 

uma pessoa de uma posição para outra em determinada 

esfera da vida em sociedade, principalmente na esfera 

ocupacional. 

Nas sociedades consideradas abertas, a mobilidade se 

realiza quase que unicamente por aquisição de posições, ou 

seja, em função de iniciativa do próprio individuo, sendo 

atribuídas quase somente as decorrentes por uma 

necessidade, por assim dizer, natural, das fases biológicas da 

vida do indivíduo. A ascensão e queda dentro do status social 

são determinadas, de maneira geral, pelo nível de 

escolaridade, de forma que um indivíduo que possui alto 

nível de escolaridade tende a ser detentor de um status social 
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maior, o que ressalta a importância da Sociologia da 

Educação no âmbito escolar/acadêmico (DEMO, 2005). 

Os processos de socialização criam certa unidade 

social, de tal forma que a diferenciação e a interdependência, 

por ela produzida, são fortes fatores de coesão social. 

Contudo, a socialização nunca deixa de se fazer em certos 

aspectos universais da cultura, também, sem os quais a 

sociedade não se conservaria unida e nem a divisão do 

trabalho social poderia funcionar. 

Os usos e costumes, lembra Fernandes (2010), 

regulam o convívio; sem embargo, a sociedade também 

preserva sua unidade através de elementos simbólicos como 

o idioma, que a maioria dos povos considera a unidade deles, 

embora ocorram variações de dialetos, como fundamental à 

eficácia de sua vida em comum. 

Por conseguinte, o processo de socialização, e 

inevitavelmente, de educação encontra-se intimamente 

ligado às questões entorno da unidade e diferenciação, 

carecendo as metodologias educacionais (GARCIA, 2018) 

no âmbito da formação do professor de Direito que atentem 

para tais processos. 

 

5. A EDUCAÇÃO ENTRE TRADIÇÃO E MUDANÇA 

 

Até o presente momento, destacou-se o aspecto 

essencial desempenhado pela socialização como 

transferência do patrimônio cultural acumulado e como fator 

de formação da personalidade em função dele. Com efeito, 

neste sentido a socialização é essencialmente conservadora, 

pois a sociedade ao promovê-la não pode oferecer aos jovens 
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senão aquilo que tem (DEMO, 2005), observando-se ainda 

as questões ideológicas, como na sociedade hodierna, 

orientada por um neoliberalismo feroz e que tende a 

fomentar tal ideologia. 

Socializar-se não deixa de equivaler a viver em 

sociedade, experimentando seu ímpeto e reagir a ela, tal 

como ela é. Algo apinhado de paradoxo é, assim, a situação 

do educador, que pretende preparar a nova geração, não, 

apenas, no seio e em função de uma tradição, mas também 

para posições que irá futuramente ocupar, quando a cultura 

se modifica durante o momento consagrado à educação. 

Nesse diapasão, se pode afirmar que qualquer cultura 

de determinada sociedade sempre se altera. A cultura não é 

um elemento real, mas, sim, um acervo de padrões de 

comportamento, adotado por pessoas; no comportamento é 

que realmente ocorrem mudanças, quando discrepa das 

formas tradicionais. Alguns desvios esporádicos deixam a 

sociedade indiferente ou incita uma reação social no sentido 

de erradicá-lo. Porém, quando tal desvio se generaliza, sem 

que sanções sejam aplicadas com o fito de sufocá-lo, o 

padrão tradicional se encontra ameaçado e tende a esvaecer, 

podendo dar lugar a um novo padrão. 

As mudanças geralmente não chegam ao extremo de 

erradicar por completo um padrão, mas sim promovem 

alterações nos usos e técnicas não considerados imperativos 

pela sociedade. Quando se trata de costumes, tido como 

elementares e necessários, as presumíveis modificações hão 

de despertar desconfiança e receio, sendo combatidas mais 

vigorosamente. Uma resistência forte também se verifica em 
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padrões especiais, relacionados a certas posições sociais, das 

quais são tidos como expressões simbólicas. 

Em sentido oposto, são conhecidos vários exemplos 

de mudança em padrões tecnológicos, mas acarretando 

imprevisto impacto em situações sociais em função das quais 

os padrões morais se tinham elaborado — situação que 

contrasta com o tradicionalismo exacerbado dos cursos 

jurídicos ministrados no Brasil. 

Quanto mais a fundo uma inovação ou o abalo de um 

traço cultural atinge um sistema de valores, mais complexa é 

a mudança dentro de uma sociedade. As dificuldades se 

elevam quando um traço de cultura é introduzido de fora de 

determinado meio social, como, por exemplo, quando 

impostas por um país a outro. Contudo, as crises provocadas 

pelas mudanças só não se agravam de forma demasiada por 

existir o fator aceitação, que se dá quando uma sociedade 

acolhe o novo padrão cultural. 

No caso do Brasil, a mudança cultural, como destaca 

Fernandes (2010), já é um padrão consolidado, fazendo parte 

de nossa tradição. A educação o transmite com esta e, 

formando a personalidade moderna, busca dar-lhe 

flexibilidade, por um lado, consistência de vontade pelo 

outro, isto é, a envergadura de agir, em cumprimento de 

valores reconhecidos como apropriados, dentro de uma 

realidade em que eles se exprimem sob formas mutáveis. Tal 

princípio pedagógico, os mais velhos dos nossos atuais 

mestres absorveram-no na juventude, cabendo a eles, bem 

como a toda sociedade, promover, na hipótese vertente, a 

formação do professor de ciências jurídicas, dando conta das 

tradições, porém sem desconsiderar as mudanças dentro do 
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corpo social, conjuntura na qual a Sociologia da educação 

representa um aporte inestimável para se agregar a tal 

formação.  

 

6. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE DIREITO E A 

SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO COMO ELEMENTO PARA O SEU 

APRIMORAMENTO  

  

O ato de educar denota influir de maneira intencional 

na socialização dos indivíduos. Essa atividade é conduzida 

pela sociedade como um todo e concretamente 

desempenhada por órgãos específicos dela. Para 

compreender a sua estrutura e funcionamento deve-se ver 

sobre o fundo do processo mais geral da socialização, 

analisar as instituições que a servem e, finalmente, esclarecer 

as consequências e os entraves da sua intencionalidade, 

sendo tais meditações objeto da sociologia da educação. 

Nesse passo, necessário se faz tentar uma definição 

do que são as instituições sociais. Por instituição 

compreendem-se formas estabelecidas ou maneiras de 

proceder por meio dos quais se realiza a atividade grupal. 

Ressalta-se que instituições não são grupos sociais, pois 

incluem apenas as atividades das pessoas envolvidas e, não, 

estas próprias. 

Diferenciar uma instituição de outra é obra do 

cientista, que as analisa, do que da realidade social. As 

necessidades sociais fundam uma rede extremamente 

intricada, da qual somente abstratamente se pode separar 

uma da outra. O sociólogo preocupado com a educação há de 

destacar uma necessidade educacional e as práticas 
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educacionais orientadas a satisfazê-la, na medida em que se 

conduzam por formas estabelecidas de procedimentos. 

Caracterizando a relação existente entre a instituição 

e as necessidades sociais, temos a palavra função (que se 

refere ao papel que uma atividade representa na vida social). 

A íntima relação que existe entre as funções sociais das 

instituições e os desígnios que as ações humanas se alvitram, 

é manifesta, encontrando-se no limiar da análise da 

intencionalidade da educação. Em conformidade com o 

exposto acima, a educação vem a ser um setor da 

socialização, em que a ação de adultos, exercida sobre 

jovens, é intencional, isto é, conscientemente dirigida para 

objetivos.  

De tal modo, existindo a intencionalidade da 

educação esta se encontra na pessoa do educador. Ele é quem 

quer, realmente, efetivar a educação, enquanto que a 

sociedade apenas deseja e, para tanto, a Sociologia da 

educação fornece amplas e elaboradas ferramentas que 

necessitam serem aproveitadas ao máximo na formação do 

educador de Direito,  

Nessa toada, cabe um parênteses para sublinhar que, 

majoritariamente nos cursos de direito ministrados em 

instituições privadas, a docência decorre de um convite, em 

razão do sucesso profissional ou status social atingido pelo 

novel docente, dispensando-se o teor pedagógico ao 

argumento de que é supérfluo ou desnecessário para uma 

atividade de ensino (VENTURA, 2004). Assim os 

professores (quase sempre) não dominam a didática e a 

metodologia do trabalho científico, disseminando saberes 

que nem sempre são adequadamente absorvidos pelo corpo 
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discente, situação fática que repete na pós-graduação, o que 

poderia ser suavizado com o precioso auxílio da Sociologia 

da Educação aliada à formação do docente em Direito.  

Para o indivíduo imaturo que está a se socializar, a 

educação é um componente absoluto e indiscutivelmente 

central de seu ambiente (FREIRE, 1996). Esse componente 

é poderoso em virtude de sua ação sobre os demais; 

proporciona experiências e vedam outras, assiste ao jovem 

na explicação de fatos, desestimula ou estimula, enfim, 

orienta a aprendizagem. Aliar a caixa de ferramentas 

ofertada pela Sociologia da Educação em referidos processos 

é ampliar sua qualidade.  

As duas grandes instituições educativas, que 

sobressaem sobre as demais são a família e a escola 

(MANONNI, 1977), cumprindo funções claramente díspares 

neste processo. Se por um lado a família é uma comunhão de 

experiência, na qual a educação converge com outras 

funções e se faz grandemente por participação na vida do 

grupo, se tornando precária, à medida que a família perde 

funções, por outro, a escola, como órgão especializado 

(LESSARD, 2007), tende de maneira robusta a segregar na 

vida social exterior e concentrar os seus esforços na 

comunicação da experiência indireta (ou seja, na instrução). 

Igualmente, como pontua, Lessard (2007), a 

Sociologia da Educação pode ser de grande valia ao passo 

que fornece insuperáveis subsídios aos processos e práticas 

educacionais na formação do docente em Direito, pois 

também medita sobre o trabalho docente, sendo este parte 

integrante do processo educativo mais global, pelo qual os 

membros da sociedade são preparados para a vida social.  
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CONCLUSÃO 

 

 

À quisa de consluão, podemos inferir que na 

sociedade os indivíduos necessitam adquirir preparo para a 

vida, sendo este uma das principais metas da educação, que 

deve preparar os indivíduos para uma participação ativa e 

transformadora nas diversas instâncias da vida social. 

Destarte, não existe sociedade sem prática educativa 

da mesma maneira que não existe prática educativa sem 

sociedade, pois a educação é um fenômeno social e como tal 

é estudada pela Sociologia da educação, disciplina que 

analisa os processos sociais que se dão em relação ao ensino 

e à aprendizagem. Os processos sejam institucionais ou 

organizacionais, nos quais a sociedade se ampara para 

desenvolver a educação a seus membros, como as relações 

sociais que marcam o desenvolvimento dos indivíduos em 

tais processos são analisados pela sociologia educacional.   

Portanto, considerando todo o aqui sucintamente 

fundamentado, o acolhimento da Sociologia da Educação é 

absolutamente fundamental para alargar a formação docente 

do professor de Direito no Brasil.  

Nessa perspectiva, pensar em promover o avanço da 

formação pedagógica dos professores de Direito no sentido 

aqui proposto é pensar no aprimoramento de práticas 

educacionais, que careceriam ser perfilhadas como 

imperativas pelos professores, pelas instituições e pela 

própria lei, garantindo melhoramentos tanto a comunidade 

acadêmica quanto a sociedade como um todo. 
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CAPÍTULO III 
 

AUTISMO E A INCLUSÃO ESCOLAR, UM DESAFIO PARA A 

EDUCAÇÃO 

 

 

Fernanda Patrícia Melo de Messias3 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O autismo é considerado um distúrbio do 

desenvolvimento e faz parte de um grupo de condições 

denominadas transtornos globais do desenvolvimento. 

Pessoas com esse distúrbio possuem dificuldades 

qualitativas na comunicação, interação social e 

consequentemente problemas comportamentais. É 

decepcionante estarmos em pleno século XXI, ainda tendo 

que discutir sobre a inclusão de alunos com deficiência, pois 

a inclusão escolar já deveria ter sido instituída de forma 

radical, sendo cobrada das instituições suas adequações e o 

acolhimento aos alunos, pois uma educação de qualidade tem 

por fim envolver toda comunidade escolar, buscando meios 

para inserção de todos. 

Na perspectiva da educação inclusiva, a educação 

especial passa a integrar a proposta pedagógica da escola 

regular, promovendo o atendimento às necessidades 

                                       
3 Mestranda em Ciências da Educação, Especialista em Educação 

Especial Inclusiva e Psicopedagogia Clínica e Institucional. 

Graduada em Pedagogia.  
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educacionais especiais de alunos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento, entre outros. O 

professor tem um papel de extrema importância nesse 

contexto, pois ele vai auxiliar a criança em seu 

desenvolvimento e descobertas, como também na 

compreensão do contexto na qual esta criança autista se 

encontra inserida. 

A inclusão de crianças com autismo nas escolas 

regulares, sobretudo da rede pública tem sido motivo de 

discussão ao longo de vários anos, a qual se confunde com a 

própria história da Educação Especial no Brasil. A educação 

especificamente voltava para as pessoas com deficiências 

educativas especiais, e foi iniciada institucionalmente a 

partir da década de 70, com a criação da CENESP e a 

implantação de setores da Educação Especial nas Secretarias 

Estaduais de Educação.  A partir desse momento, as 

necessidades do aluno especial passaram a ter lugar efetivo 

dentro das discussões da Educação em geral. (Ferreira e 

Nunes, 1997). 

Alunos com autismo podiam ser encontrados 

inicialmente inclusos na nomenclatura utilizada para fazer 

referência às pessoas com deficiência. Estes foram chamados 

“alunos especiais” conforme a Lei de Diretrizes e Bases 

5.692 (1971) “Art.9º — Os alunos que apresentarem 

deficiências físicas ou mentais deverão receber tratamento 

especial de acordo com as normas fixadas pelos competentes 

Conselhos de Educação”. 

Quanto aos portadores de transtornos globais do 

desenvolvimento: aqueles que apresentam um quadro de 

alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 



- 53 - 

comprometimento das relações sociais, na comunicação ou 

estereotipias motoras. Incluem-se nessa definição alunos 

com autismo clássico, síndrome de asperger, síndrome de 

Rett, transtorno desintegrativo da infância e transtornos 

invasivos do desenvolvimento sem outra especificação. 

Auxiliando esse quadro, a Resolução nº 04, de 02 de outubro 

de 2009, em art. 4º, S 2º, p. 02; demarca o público-alvo do 

Atendimento Especializado. 

Ponderar crianças com autismo elegíveis para a 

escola é avaliar que são capazes de aprender, desenvolver-se 

e relacionar-se com os demais, enfim, viver o dia a dia na 

escola (SUPLINO, 2005, p. 16). O desafio está para além de 

mantê-las nas salas de aula, ele reside em mantê-las com 

qualidade de trabalho realizado. 

O processo de inclusão das chamadas crianças com 

necessidades especiais de condutas típicas (Multieducação 

1996), nas classes especiais das escolas regulares, fez surgir 

uma série de questões.  

Tais questões são relativas às dificuldades 

encontradas pelos professores em lidar com a frequente 

manifestação dos diversos tipos de comportamentos as 

condutas auto-estimulatórias e auto-agressivas, que são 

conforme os depoimentos dos professores, as que despertam 

maiores preocupações. Frequentemente, os professores 

veem-se diante de situações com as quais não conseguem 

lidar. É comum observar um professor, mesmo aquele que já 

possui alguma informação sobre o assunto, sem saber como 

proceder quando um aluno insiste em bater com a cabeça 

contra a parede negando-se a realizar qualquer tarefa ou em 

outras situações. (Multieducação, 1996). 
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A conduta externada por estas crianças merece 

destaque no que diz respeito à sua inserção em sala de aula, 

uma vez que “as diferenças, especialmente as incomuns, 

inesperadas e bizarras, sempre atraíram a atenção das 

pessoas, despertando por vezes, temor e desconfiança” 

(Omote, 1996 p.65). Crianças que mordem a si mesmas, 

batem com a cabeça contra o chão, comem massa de 

modelar, papel, lápis, plásticos e outros, têm sido motivo de 

preocupações para as pessoas com as quais convivem, sejam 

familiares ou professores.  

Habituar-se com tais diferenças e descobrir caminhos 

para realizar um trabalho autêntico e eficaz compõe o 

objetivo a ser alcançado por famílias e comunidades 

escolares. 

A pesquisa bibliográfica (GAUDERER, 1993, 

ASSUMPÇÃO JR, 2002; CAMPOS, 2002; FACION; 2002; 

SALLE, ONÓFRIO, ZUCHI, 2002, entre outros) indica que 

o termo autismo foi utilizado pela primeira vez em 1943, 

quando o psiquiatra Leo Kanner, ao observar crianças 

internadas numa instituição, percebeu que o comportamento 

de um grupo delas se diferenciava de forma significativa dos 

demais, visto que tais crianças estavam sempre distanciadas 

das outras e pareciam manter uma relação não funcional com 

os objetos, inclusive brinquedos.  

Em 1949, Kanner passou a classificar essa condição 

como uma síndrome e referir-se à mesma como Autismo 

Infantil Precoce (OLLER, 2010).  Este quadro apresentaria 

como principais características a dificuldade de contato com 

pessoas, desejo obsessivo de manter as situações sem 

alterações, ligação especial com objetos, fisionomia 
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inteligente, alterações na linguagem (de mutismo a fala sem 

função) que tem como consequência dificuldades no contato 

e na comunicação interpessoal (SHWARTZIMAN E 

ASSUNPÇÃO, 1995). 

É importante ressaltar que estes distúrbios estão 

frequentemente associados as várias outras condições.  Os 

atrasos do desenvolvimento são comuns nas áreas de 

habilidades intelectuais, e na maioria dos casos há uma 

associação à deficiência mental. A área da linguagem está 

comprometida no que se refere ao significado, além do seu 

uso com fim comunicativo. Movimentos, formas de 

alimentar-se e o sono também sofrem alterações. Quanto à 

prevalência, o autismo é mais comum em meninos do que 

em meninas. A relação é da ordem de 4 para 1 ou 5 para 1. 

(SHWARTZIMAN E ASSUMPÇÃO, 1995). 

 

2. AUTISMO 

 

Utilizando o termo difundido por Bleuler, Kanner 

separou o termo autismo para designar este transtorno do 

desenvolvimento global do qual hoje ouvimos falar. O termo 

“autismo” foi utilizado por Kanner (1943, p. 29 apud 

TUCHMAN, 2009) e Asperger (1991, p. 29 apud 

TUCHMAN, 2009), em 1943 - 1944, de modo independente 

e quase simultâneo, para descrever crianças com 

incapacidades no desenvolvimento e com uma singularidade 

caracterizada por profundo déficit de relacionamento 

interpessoal, sem, contudo, esgotar os estudos de suas muitas 

manifestações comportamentais. Todavia, ficou provado que 

esses pacientes apresentavam, apenas, uma das 
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manifestações do autismo, que os sintomas são distintos em 

cada paciente e que podem apresentar intensidades maiores 

e menores, onde o paciente pode apresentar sinais de 

deficiência mental ou pode viver aparentemente uma vida 

próxima do normal. 

 

2.1 Principais sintomas do autismo 

 

Os primeiros sinais de autismo podem ser observados 

em bebês que apresentam os seguintes sinais: 

Até 9 meses: Não se aconchegam ao colo da mãe ou 

do pai e não olha nos olhos, não sorri, não emite sons que 

possam chamar a atenção dos adultos; 

Com 1 ano: Não olham quando são chamados pelo 

nome; 

Após os 2 anos: Não usam mais de 2 palavras que não 

sejam repetições. 

O autista tem como característica uma aparência 

normal, porém seus perfis de desenvolvimento podem variar.  

São esses alguns sintomas do autismo: 

Comprometimento das habilidades físicas, linguísticas e 

sociais, reagindo de forma diferente as sensações; a 

linguagem pode aparecer atrasada ou não se desenvolver; 

brinquedos podem ser usados de formas diferentes em suas 

funções; pouca compreensão de ideias, irritabilidade; podem 

ter medo de coisas simples ou simplesmente não temer nada; 

alguns autistas podem apresentar agressividade, assim como 

se auto-agredir. 
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2.2 Diagnóstico 

 

Os pais e ou cuidadores são os primeiros a perceber 

algo diferente nas crianças com autismo. O bebê pode se 

apresentar indiferente quando estimulado por brinquedos ou 

pessoas, tendo sua atenção voltada para determinados itens 

durante muito tempo. Já outras crianças se desenvolvem 

normalmente até um determinado período de vida, meses, 

quando repentinamente se isola. Tais comportamentos, nem 

sempre são vistos como “anormalidade”, acreditando ser 

traço de personalidade, tendo como consequência o atraso no 

diagnóstico e no tratamento.  

É importante, quando percebido algo diferente no 

comportamento de uma criança levá-la a um especialista para 

um diagnóstico clínico, através de entrevista com os pais ou 

responsáveis e observação direta do comportamento. Ainda 

não há exames específicos para o autismo, porém alguns 

testes como: o do pezinho, rubéola, toxoplasmose, 

audiometria e testes neuropsicológicos são importantes para 

investigar possíveis causas, assim como algumas doenças 

associadas. É possível se fazer o diagnóstico por volta dos 18 

meses de idade. 

Dentre vários critérios de diagnóstico, três não 

podem faltar: poucas ou limitadas manifestações sociais, 

habilidades de comunicação não desenvolvidas, 

comportamentos, interesses e atividades repetitivos. Esses 

sintomas devem aparecer antes dos três anos de idade. 
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2.3 Incidência 

 

Incidência do autismo varia de acordo com o critério 

utilizado por cada autor. Bryson e Col., em seu estudo 

conduzido no Canadá em 1988, chegaram a uma estimativa 

de 1:1000, isto é, em cada mil crianças nascidas uma teria 

autismo. Segundo a mesma fonte, o autismo seria duas vezes 

e meia mais frequentes em pessoas do sexo masculino do que 

em pessoas do sexo feminino. 

Segundo informações da ASA – Autism Society of 

América, a incidência seria de 1:500, ou 2 casos a cada 1000 

nascimentos. De acordo com o órgão norte-americano 

Center of Disease Control and Prevention (CDC), o autismo 

afetaria de 2 até 6 pessoas em cada 1000, isto é, poderia 

afetar até 1 pessoa em cada 166. O autismo seria quatro vezes 

mais presente em pessoas do sexo masculino. 

O autismo incide igualmente em famílias de diferentes raças, 

credos ou classes sociais. 

 

2.4 Causas 

 

A medicina aponta como causas do autismo um 

conjunto razoavelmente bem demarcado de possibilidades. 

São elas: 

– Fenilcetonúria não tratada; 

– Viroses durante a gestação, principalmente durante 

os três primeiros meses; 

– Toxoplasmose; 

– Rubéola; 

– Anoxia e traumatismos no parto; 



- 59 - 

– Patrimônio genético 

Certamente, para a maioria das crianças autistas sem 

uma disfunção correlata, as causas ligadas a fatores genéticos 

são as mais prováveis. 

Há duas teorias psicológicas acerca do surgimento. A 

primeira sugere que o problema original está na incapacidade 

do autista perceber que há diferenças entre seu estado mental 

e o estado dos outros. A outra hipótese diz respeito à função 

executiva do indivíduo, que geraria dificuldades de 

planejamento e organização. 

 

2.5 Tratamento 

 

O ideal para o tratamento do autismo é o auxílio de 

uma equipe multidisciplinar, consistindo em profissionais da 

área da psiquiatria, psicologia, fonoaudiologia, terapeuta 

ocupacional, fisioterapia, educador físico, assim como 

orientação familiar.  

O uso de medicamentos ocorre através de orientação 

médica, caso haja alguma comorbidade neurológica e/ou 

problemas psicológicos que afetem o cotidiano, porém não 

existe medicação específica para portadores da síndrome. 

Existem ainda alguns métodos de intervenção que 

foram desenvolvidos para pessoas com autismo e que 

possuem comprovação científica, são eles: 

TEACH (Treatment and education of Autistic and 

Related Communication Handcapped Children) consiste em 

um programa estruturado que combina diferentes materiais 

visuais para organizar o ambiente físico através de rotinas e 
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sistemas de trabalho, esse método visa a independência e o 

aprendizado.  

PECS (Picture Exchange Comminication System) é 

um método que utiliza figuras e adesivos para facilitar a 

comunicação e compreensão, estabelecendo uma associação 

entre atividade e símbolo. 

ABA (Appillied Behavior Analysis) analise 

comportamental aplicada que se embasa na aplicação dos 

princípios fundamentais da teoria do aprendizado baseado no 

condicionamento operante e reforçadores para incrementar 

comportamentos socialmente significativos, reduzir 

comportamentos indesejáveis e desenvolver habilidades.  

 

3. A EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

Atualmente, por causa de novos valores adquiridos por 

nossa sociedade, a educação inclusiva vem sendo fonte de 

debate, onde sua importância está sendo colocada em alta. A 

criação de políticas públicas que promovem a inclusão de 

crianças portadoras de deficiências em escolas de ensino 

regular, especialmente as autistas, vem ganhando espaço, 

mesmo que de forma gradual. A escola que antes se mostrava 

avessa às mudanças, no acolhimento destas crianças, 

rejeitando-as, hoje são desafiadas a incluir, se adequar e 

receber estas crianças. 

Segundo a filósofa Hannah Arendt, “a educação é o 

ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para 

assumirmos a responsabilidade por ele. É, também, onde 

decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não 

expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las aos seus 
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próprios recursos, preparando-as, em vez disso, com 

antecedência para a tarefa de renovar um mundo 

comum”. Sendo assim a educação inclusiva é uma filosofia 

e não um programa, o qual busca que todas as crianças sejam 

incluídas nesse contexto, visto que as diferenças humaniza.  

A própria Declaração dos Direitos Humanos 

preconiza a aceitação das diferenças quando em seu texto faz 

a seguinte citação: Artigo 1 — Todos os seres humanos 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados 

de razão e consciência e devem agir em relação uns aos 

outros com espírito de fraternidade. 

Apesar de a lei ser clara, (LEI Nº 12.764, DE 27 DE 

DEZEMBRO DE 2012 Institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 

Autista; e altera o § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990.) sobre o recebimento de alunos, algumas 

instituições de ensino se apresentam resistentes a aceitação 

de crianças com esse transtorno, observamos um menor 

apoio por parte das escolas particulares, pois gera custos 

estruturais e de pessoal, já as públicas se encontram mais 

abertas a inclusão. Os avanços legais estão sendo alcançados, 

falta apropriação de fato desses direitos por parte dos 

cidadãos e do dever das escolas em acolhê-los.  

A essência da inclusão está em inserir todos, 

independentemente de sua condição. A escola deve 

proporcionar a todos que estão inseridos nesse contexto 

condições de igualdade, segundo suas capacidades, sem que 

haja diferenciação. Infelizmente o que se observa em 

algumas instituições educacionais é a separação dos alunos 
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de acordo com sua capacidade, segregando, perdendo 

completamente o sentido real de incluir. 

Inclusão requer preparo e participação de toda 

Instituição, seja do porteiro ao diretor, requer recursos e uma 

equipe que possa atender o aluno em suas necessidades de 

desenvolvimento (fonoaudióloga, psicólogo, psicopeda-

gogo, nutricionista, terapia ocupacional, fisioterapeuta entre 

outros). A inclusão do aluno com autismo deve ser sempre 

discutida, observada suas particularidades, buscando 

instrumentos que deverão ser utilizados no sentido de prover 

o desenvolvimento de suas habilidades, ou seja, é 

fundamental que os profissionais da área sejam sempre 

preparados, tornando-se capaz de avaliar e preparar roteiros 

que atendam esses alunos, já que suas habilidades são 

diferentes, o trabalho deve ser desenvolvido de acordo com 

as potencialidades de cada um.  

 

4. O AUTISTA NO CONTEXTO ESCOLAR 

 

Não é fácil falar sobre a inclusão de uma criança 

autista no contexto de uma escola de ensino regular, tal fato 

vem acompanhado de discursões e polêmicas, pois sabemos 

da complexidade que envolve a inserção destas crianças no 

ambiente escolar, no entanto, as crianças autistas apresentam 

graus diferentes, podendo apresentar agressividade, ou não; 

tal fato é desafiador para o professor, o mesmo, por vezes 

teme este contato, e rejeita o aluno, para que isso não ocorra 

deve-se ter uma equipe pedagógica preparada para apoiá-lo 

e dar suporte e a partir daí se ter início ao processo de 

inclusão. Sobre isso, Felício (2007, p.25), 
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“É importante salientar que, para se educar 

um autista é preciso também promover sua 

integração social e, neste ponto, a escola é, 

sem dúvida, o primeiro passo para que 

aconteça esta integração, sendo possível por 

meio dela a aquisição de conceitos 

importantes para o curso da vida.”  

 

Dessa forma é possível citar alguns fatores que 

atrapalham o desenvolvimento da criança autista no espaço 

escolar, dentre eles os principais são: a falta de profissionais 

preparados para o diagnóstico, atividades específicas que 

colaborem com o desenvolvimento da criança e profissionais 

da educação especializados na área da inclusão. Orientar os 

professores é de fundamental importância quando falamos de 

autismo; a falta de conhecimento sobre o tema permite 

consequências no desenvolvimento do aluno, pois este é 

visto a partir de suas limitações e não na superação delas, 

disseminando a crença de que não podem permanecer em 

escolas do ensino comum. Sobre educar de forma inclusiva 

para as diversidades, Melo, Lira e Facion (2008, p.65) diz,  

 

“[...] impõe a construção de um projeto que 

não se dará ao acaso nem de uma hora para 

outra e que não é uma tarefa individual.  Ao 

contrário, trata-se de um trabalho coletivo, 

que envolve discursões e embates entre 

diferentes esferas (governo, sociedade, 

escola e indivíduo) em que seja possível 

refletir sobre que escola queremos construir 

e que indivíduos pretendemos formar.” 

 

Sendo assim é possível afirmar que para acontecer a 

inclusão de fato, os sistemas de ensino tem por obrigação 



- 64 - 

criar escolas e capacitar professores e funcionários, para que 

estes observem e entendam as individualidades de cada 

criança, aprendendo a conviver com as mesmas, assim 

respeitando-as e oferecendo uma qualidade de ensino igual 

para todos, para que tenham as mesmas condições de 

desenvolvimento.  

Esse processo de inclusão não favorece apenas a 

criança autista, as demais crianças são favorecidas ao 

entender e conviver com as diferenças e isso é um aspecto 

transformador para nossa sociedade. Porém, apesar de todas 

as transformações positivas decorrentes dessas mudanças, a 

inclusão de crianças ainda está ligada aquelas que não 

demandam reestruturação da estrutura da escola, seja ela 

física e/ou pedagógica, dessa forma observamos que crianças 

com problemas cognitivos mais severos, como alguns 

autistas, por exemplo, não são considerados em suas 

habilidades. 

A escola e os pais possuem um papel de extrema 

importância no desenvolvimento da criança autista. Os pais 

devem oferecer o amor e o cuidado e a escola tem por 

obrigação integrar esse aluno com as demais crianças, 

usando para isso estratégias de aproximação, criando um 

ambiente que venha auxiliar no desenvolvimento de suas 

habilidades. Silva (2009) aponta a necessidade de orientação 

de professores, pois é a falta de conhecimento e respeito dos 

transtornos autísticos que impedem de identificar 

corretamente as necessidades de alunos com autismo. É 

necessário dispensar algumas horas para que as crianças 

possam se sentir queridas e mostrar o que aprenderam. 

Infelizmente, o atendimento aos alunos com necessidades 
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especiais fica prejudicado em muitas escolas regulares, pela 

falta de equipamentos e materiais adequados às suas 

especialidades e insuficiente formação e apoio aos 

professores que lidam com a diferença existente em suas 

salas de aula. 

Sabendo que o autista tem o desenvolvimento mais 

lento em relação as demais crianças, o profissional da 

educação deverá se adequar a esse aluno, buscando formas 

de atuar junto a ele. Porém, alguns professores não se 

mostram tocados por essas propostas, possuem ideias 

distorcidas sobre o autismo e temem atitudes agressivas 

dessas crianças, lembrando que a agressividade não é comum 

a todos que se encontram nessa condição. Nos casos em que 

crianças com um grau severo de autismo, a qual impede o 

desenvolvimento da aula em escolas comuns, causando 

sérios problemas ao professor, estas sim deverão ser 

encaminhadas para um atendimento especializado, pois o 

ganho para o seu desenvolvimento será bem maior, sem 

prejuízo as demais crianças. 

Ensinar é o principal objetivo do profissional que 

trabalha com crianças autistas, este deve focar suas atenções 

em orientá-los em situações funcionais, lembrando que a 

persistência é essencial nesse processo. É necessário estar 

atento às necessidades da criança autista e quando a mesma 

o solicitar está pronto para iniciar um diálogo, contribuindo 

na sua interação junto a escola.  

O projeto pedagógico da escola deve contemplar a 

inclusão no seu sentido real, ou seja, incluir. A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, no artigo 

59, garante o atendimento dos alunos em suas necessidades 
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especiais, sendo dever da instituição ofertar currículo 

adequado, suprindo a necessidade do aluno. O Tratado da 

Guatemala, 1991 e a Declaração de Salamanca, 1994, fala 

que as pessoas com deficiências, sejam elas, sensoriais, 

cognitivas ou mentais possuem o direito de serem incluídas 

em escolas do ensino regular, e esta por sua vez deverá 

adaptar-se as necessidades do aluno. 

No Brasil, a publicação da Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, de 

2008, resolve que alunos com qualquer deficiência tem 

direito a ser atendido em escola regular. A partir desses 

dados é possível concluir que as Leis de proteção aos 

indivíduos portadores de deficiência existem, o que falta são 

ações por parte das instituições para que a inclusão ocorra de 

fato, integrando os alunos através de práticas diferenciadas. 

A entrada desse aluno na escola é o primeiro passo 

para a inclusão, o segundo é tão importante quanto, que é o 

de criar um ambiente favorável que permita sua 

permanência, sendo esse o grande desafio da escola atual. 

Infelizmente a escola não foi preparada para receber essa 

demanda, as mudanças vão além da estrutura física de um 

prédio ou da contratação de “cuidadores”, o desafio da 

inclusão está em reestruturar o ensino, é dever da escola se 

adaptar ao aluno e não o inverso.  Devemos pensar a escola 

como um espaço de acolhimento, livre de rótulos, local para 

formação de cidadãos pensantes, conscientes de seus direitos 

e deveres, onde as diferenças, quaisquer que sejam, não se 

apresente como impedimento para permanência do aluno no 

ambiente escolar, independentemente de sua condição. A 

escola deve oferecer uma educação que envolva todos os 
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alunos, uma educação inclusiva, que agregue pessoas 

diferentes, onde as diferenças não sejam muros de separação 

e sim pontes na preparação de seres humanos melhores, é 

papel da escola prover suporte físico e acadêmico para 

garantir a inclusão dos alunos para que a mesma tenha 

chance de sucesso. 

Rever o currículo é um passo importante para que 

isso se efetive, assim como a constante atualização dos 

profissionais envolvidos. Quando a escola estiver com todo 

esse aparato em mãos poderemos dizer que temos uma escola 

inclusiva. O fato é que a demanda para a Educação Especial 

chega a escola antes que haja uma preparação dos 

profissionais para recebê-los, o governo por sua vez tenta 

solucionar esse “problema” com programas de formação 

continuada, que muitas vezes não atendem as necessidades 

reais dos professores, estes só serão capazes de desenvolver 

um bom trabalho quando lhe for oferecido referencial teórico 

e assessoria pedagógica adequada. 

É preciso que a escola se aproprie de seu papel, ela é 

um instrumento transformador, é dever da mesma se adaptar 

à realidade posta, sem radicalismo nem extremismo, para 

que não surjam formas inadequadas de educação, vistas 

como únicas e ideais, a criança autista, assim como as 

demais, devem aprender a desenvolver suas habilidades, 

assim como sua autonomia, conquistando seu lugar na 

família e na sociedade. 
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4.1 Intervenção Multidisciplinar 

 

Todo profissional que atua com crianças autista deve 

ter o apoio de uma equipe multidisciplinar. 

 

4.2 Papel da família junto a escola 

 

É extremamente necessário a participação da família 

nesse processo de adaptação junto a escola para o 

desenvolvimento da criança. Ela deve receber todo 

conhecimento necessário sobre o que é o autismo para assim 

auxiliar a escola indicando seus maiores problemas 
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CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho leva a refletir sobre a real condição da 

criança autista no ambiente escolar, suas necessidades e 

avanços, como também o papel da escola neste processo de 

descobertas e adaptações.  

O autismo, ao longo do tempo recebeu vários 

conceitos, no entanto sabemos que ainda não foi descoberta 

uma causa específica para o desenvolvimento desta 

síndrome, a única certeza que temos é sobre a importância da 

educação para melhoramento da qualidade de vida do autista. 

Acreditar que o autista pode aprender é fundamental, 

existem inúmeras possibilidades a serem feitas em prol do 

mesmo, condená-los a escolas especializadas não é a opção 

mais correta, integrá-lo a sociedade é o melhor caminho para 

uma vida melhor.  

É possível afirmar que para o desenvolvimento das 

potencialidades da criança autista faz-se necessário seguir 

com a parceria: escola, família e profissionais, sendo nosso 

objetivo maior, enquanto educador, buscar aperfeiçoamento 

e cobrar dos órgãos competentes estrutura para o 

desenvolvimento de um trabalho que busque beneficiar e 

oferecer melhores condições de vida para os portadores desta 

síndrome.  

Esperamos que esta leitura venha, mesmo que de 

forma breve, auxiliar na compreensão do tema, contribuindo 

para despertar a necessidade de discursões permanentes, para 

que novas descobertas sejam feitas no sentido de melhorar a 

vida dos autistas.  
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CAPÍTULO IV 
 

METODOLOGIA CIENTÍFICA, PESQUISA PARTICIPANTE: 

SABER PENSAR E INTERVIR 

 

 

Nádia Popilnicki4 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A disciplina de metodologia científica está inserida 

na graduação com o objetivo de possibilitar ao aluno 

desenvolver seus trabalhos acadêmico-científicos com seus 

métodos, atitudes reflexivas, despertando o interesse pela 

pesquisa e investigação científica, pois na vida acadêmica 

nos deparamos com novos conhecimentos e habilidades, que 

até então oprimidas, uma vez incentivadas pelos mestres 

facilitadores são afloradas em nossos novos saberes, e assim 

surge também a habilidade em planejar, executar e intervir 

na pesquisa científica. 

A metodologia científica adentra na vida acadêmica 

como uma iniciação nas práticas de investigação e com 

propósitos de discutir conceitos e características para 

familiarizar os acadêmicos com as técnicas de estudo e da 

pesquisa científica. 

                                       
4 Mestre em Ciências da Educação - UNASUR, Graduada em Educação 

Física – FACEPAL; Especialista em Docência do Ensino Superior – 

UNINASSAU.Nadiapopilnicki62@hotmail.com 

https://www.uninassau.edu.br/
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Sabedores disso, é fundamental indagar: a disciplina 

de metodologia científica auxilia o acadêmico em suas 

produções científicas junto a graduação e sua vida 

profissional? 

Segundo Rodrigues (2009), a metodologia científica 

estuda os métodos. É a disciplina que contempla os caminhos 

do saber, entendendo que método representa caminho, 

“logia” significa estudo e “ciência”, saber. Pode-se dizer que 

a Metodologia científica consiste no estudo, geração e 

verificação dos métodos, técnicas e processos utilizados na 

investigação e resolução de problemas, para o 

desenvolvimento do conhecimento científico.  

O ser humano por consequência necessita do 

conhecimento em compreender o mundo que o cerca, e o faz 

através de suas capacidades, adquirindo-as por vários meios: 

imaginação, sensações, raciocínio, intuição, necessidades. 

Há diversas formas de conhecimento, que se 

originam de diferentes fontes: a observação, as experiências 

acumuladas ao longo da vida, as diferentes leituras. Os 

interesses em reformar, estas formas dependem do momento 

em que estamos interessados a desenvolvê-las. 

(OLIVEIRA,2006) 

Para tanto, este estudo foi direcionado a investigação 

e compreensão do perfil de conhecimento em relação a 

disciplina de metodologia e seus saberes na construção dos 

trabalhos científicos, durante a graduação dos alunos do 8º 

período de Educação Física por meio de um questionário 

adaptado de SANTOS(SD) composto por 9 (nove) questões 

fechadas. 
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É importante salientar que, enquanto disciplina, a 

metodologia deve possibilitar ao aluno a aprender estudar, 

aprender ler, saberes, pensamentos e intervenções, e também 

ao raciocínio analítico, sistemático, crítico e reflexivo. 

Diante do exposto, considera-se a Metodologia 

Científica como a disciplina que confere os caminhos 

necessários para o auto-aprendizado em que o aluno é o 

sujeito do processo, aprendendo a pesquisar e a sistematizar 

o conhecimento obtido. Ela é universitária no que se refere 

ao estudo e ao aprendizado. Assim, essa análise do perfil do 

graduando do último semestre reflete quão importante são as 

construções de seus saberes científicos para a aplicabilidade 

de sua carreira profissional, e com isso proporcionando um 

conhecimento satisfatório, preparatório e contínuo em seus 

progressos nos estudos. 

 

1.1 A importância da metodologia para a construção do 

conhecimento científico na graduação 

 

Definir o termo Metodologia permite reconhecer e 

aprofundar nossos conhecimentos em relação a sua real 

significação dentro do universo acadêmico. “[...] estudo dos 

caminhos, dos instrumentos usados para se fazer ciência” 

(DEMO, 1995, p. 11). Ainda, segundo Demo (1995), a 

metodologia é uma disciplina que instrumentaliza quanto aos 

procedimentos a serem tomados na pesquisa, possibilitando 

acesso aos “caminhos do processo científico”, além disso, 

ela visa, também, promover questionamentos acerca dos 

limites da ciência sob os aspectos da capacidade de conhecer 

e de interferir na realidade. 
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Diante de tais afirmativas, acreditamos na 

necessidade de construção do pensar para que possamos 

intervir na realidade construtiva do saber científico. Neste 

sentido, Severino nos diz que a pesquisa assume três 

dimensões na Universidade: 

 

De um lado, tem uma dimensão 

epistemológica: a perspectiva do 

conhecimento. Só se conhece construindo o 

saber, ou seja, praticando a significação dos 

objetos [...] assume ainda uma dimensão 

pedagógica: a perspectiva decorrente de sua 

relação com a aprendizagem. Ela é 

mediação necessária e eficaz para o 

processo de ensino/aprendizagem. Só se 

aprende e só se ensina pela efetiva prática da 

pesquisa. Mas ela tem ainda uma dimensão 

social: a perspectiva da extensão [...]. 

(SEVERINO, 2007, p. 26). 

 

A disciplina de Metodologia Científica deve 

estimular o estudante para que busque motivações para 

encontrar às suas dúvidas. Se falarmos de um curso superior, 

estamos naturalmente nos referindo a uma academia de 

Ciências e, como tal as respostas aos problemas de aquisição 

do conhecimento devem buscar por meio do rigor científico 

e apresentado através das normas da ABNT. Parece ficar 

claro que a disciplina não é um simples conteúdo a ser 

decorado pelos alunos, para ser verificado num dia de prova; 

trata-se de fornecer aos estudantes um instrumento 

indispensável para que sejam capazes de atingir os objetivos, 

que são seus saberes, pensamentos e intervenções. Trata-se, 

então, de se apreender fazendo, como sugerem os conceitos 

mais modernos da Educação. Neste sentido, a Metodologia 
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Científica nada mais é do que a disciplina que “estuda os 

caminhos para o saber”. (BELLO, 2007) 

Pode-se dizer que estudar é ir à procura do 

conhecimento, sendo seu maior objetivo o aprender. Estudar 

faz com que alguém se torne uma pessoa ponderada, aberta, 

crítica e avaliativa frente a outras opiniões e inclusive um 

favor significativo de aproximação do homem e suas 

culturas. 

Para um bom estudo não é necessário que se tenha 

dotes extraordinários. Basta uma inteligência normal, o resto 

é completado pela força de vontade, dedicação e a utilização 

de algumas técnicas, estabelecendo uma hierarquia de 

valores em sua vida. É necessário que o aluno reorganize seu 

tempo para as atividades de lazer, trabalho e estudo. 

Disponibilizando o tempo para o estudo é necessário 

desenvolver técnicas para tornar o seu tempo mais produtivo. 

 

“O estudante que não conhece outros 

detalhes sobre leitura, revisão e o 

fichamento pouco ou nada produzirá, mas 

quem utilizar as técnicas de leitura revisão e 

fichamento, certamente lerá boas páginas 

em dez minutos, descobrirá e assinalará a 

ideia principal, as palavras-chaves e os 

pormenores de um texto”. (RUIZ, 1996, 

p.23) 

 

Com o aumento da leitura, os saberes e pensares 

possibilita as intervenções argumentativas do aluno. Além 

disso, para o melhor aproveitamento no processo de análise 

de texto, é necessária a utilização de algumas técnicas, tais 

como: sublinhar, esquematizar, resumir e fichar. 
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1.2 A pesquisa científica 

 

A pesquisa é a busca constante do conhecimento, a 

resposta de um problema a ser respondido pelo pesquisador. 

Durante o processo de escolha de temas surgem muitas 

dúvidas em relação aos tipos de pesquisa existente e, como 

aplicá-las, serão apresentadas algumas destas questões neste 

capítulo. Neste sentido pesquisar significa descobrir novos 

saberes científicos que possibilitam o desenvolvimento da 

ciência. 

 

“... a pesquisa é o conjunto de 

procedimentos sistemáticos, baseados     no 

raciocínio lógico, que tem por objetivo 

encontrar soluções para os problemas 

propostos mediante o emprego de métodos 

científicos. (ANDRADE, 2009,p.16). 

 

A pesquisa nos permite resolver, por intermédio de 

soluções apresentadas no estudo com métodos e resultados, 

o problema levantado. 

 

“... nos apresenta a pesquisa social, cujo 

propósito consiste em descobrir resposta 

para problemas, através do emprego de 

procedimentos científicos .O processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do 

método científico.” (GIL, 2006, p. 42 

 

A partir dessa definição, a pesquisa social  permite a 

ampliação dos conhecimentos no campo da realidade social, 

entendida aqui em seu sentido amplo, envolvendo todos os 
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aspectos relativos ao homem e seus relacionamentos entre si 

e instituições sociais. 

Segundo Assis (s.a). A pesquisa caracteriza-se de 

forma qualitativa, considerando o interesse pessoal, a 

relevância social e científica, a autonomia e a criatividade. 

De acordo com as várias finalidades, a pesquisa pode ser 

classificada em dois grupos: 

a) Pesquisa pura — busca aquisição de 

conhecimento através da ciência, sendo este 

formalizado e generalizado visando à construção de 

teorias e leis. 

b) Pesquisa aplicada — destina-se a aplicar os 

conhecimentos científicos para a solução de vários 

problemas individuais ou coletivos. 

Segundo Lakatos e Marconi (1999, p.21), o critério 

para a classificação dos tipos de pesquisa depende do 

enfoque dado pelo autor e de interesses, condições, campos, 

metodologias, situações, objetivos e objetos de estudo. 

Em uma mesma pesquisa podemos ter, ao mesmo 

tempo, várias classificações, obedecendo aos requisitos 

inerentes a cada tipo. Para a realização de uma pesquisa 

científica é de fundamental importância a utilização de 

métodos e técnicas de pesquisa. 

 

1.3 Tipos de pesquisa 

 

Os critérios para classificar o tipo de pesquisa do 

trabalho exposto variam de acordo com a área das ciências, 

a natureza, os objetivos, os procedimentos, o objeto, a forma 

de abordagem. 
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Para Gamboa (1982), a pesquisa científica possui um 

caráter interdisciplinar e multiparadigmático e pode ser 

classificada como: 

 

a) Pesquisa Exploratória — Tem como 

objetivo maior familiaridade com o 

problema, para torná-lo mais explícito; 

construção de hipóteses e o aprimoramento 

de ideias ou a descoberta de fatos. Esta 

pesquisa envolve: Levantamento 

bibliográfico; entrevista com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado; análise dos dados 

coletados para a compreensão dos fatos 

pesquisados. (VALENTE, 2006, p.34) 

b) Pesquisa Descritiva — Uma das 

características está na utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, descrição 

das características de determinados 

fenômenos, população ou estabelecimento 

de relações de variáveis. Este método 

utiliza-se de: distribuição por idade, sexo, 

procedência, nível de escolaridade, estado 

de saúde física e mental. Estuda-se também: 

nível de atendimento dos órgãos públicos de 

uma comunidade, as condições de 

habilitação de uma determinada 

comunidade, o índice de criminalidade; 

 

São incluídas, ainda, neste grupo de pesquisa aquelas 

que objetivam levantar opiniões, atitudes, crenças de uma 

população, as pesquisas eleitorais que indicam associações 

entre preferências político partidárias e nível de rendimentos 

de escolaridade, sexo. (VALENTE, 2006, p.34) 

 

c) Pesquisa Explicativa — Objetiva 

identificar os fatores que determinam 
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ocorrências dos fenômenos; explicar as 

razões, os porquês sendo que estes deverão 

estar bem descritos e detalhados. 

(VALENTE, 2006, p.35) 

 

1.4.  Intervenção do professor na construção da pesquisa 

 

Os grupos de estudos estão tornando-se cada vez 

mais salientes dentro das IES, sendo estes pela necessidade 

de construção científica e também da ciência do saber. Este 

tem sido considerado um lugar em que se vivencia a cultura 

universal e que tem por finalidade o ensino, a pesquisa e a 

extensão, sendo organizada para a formação de profissionais 

que atuarão na sociedade. 

Segundo Rodrigues (2006), tal reprodução e 

produção devem ser acompanhadas de uma análise crítica, 

reflexiva e criativa para que os profissionais formados 

possam ingressar na sociedade de maneira competente e 

atuante. 

A pesquisa científica tem por objetivo contribuir com 

a evolução dos saberes humanos em todos os setores, sendo 

sistematicamente planejada e executada através de rigorosos 

critérios de processamento das informações. Os trabalhos de 

graduação devem produzir ciência, ou dela derivar, ou 

acompanhar seu modelo de tratamento. (FONTE, 2004). 

Encontramos na figura do professor mediador da 

disciplina de metodologia nas graduações a ponte entre 

normas, métodos e saberes adquiridos para sua vida 

profissional solucionando problemas em seu ambiente de 

trabalho ou juntamente com a sociedade escolar. 
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2. METODOLOGIA 

 

Neste trabalho foi utilizado o método indutivo numa 

abordagem quantitativa, distribuídos, aos acadêmicos do 

último semestre de Bacharelado em uma Instituição de 

Ensino Superior (IES) do Estado de Alagoas, nove 

questionários estruturados com perguntas fechadas. Houve a 

preocupação em pesquisar fontes teóricas na área de 

Metodologia Cientifica, perfazendo assim um levantamento 

bibliográfico para fundamentar os objetivos da pesquisa. 

 

3. ANÁLISE DOS DADOS  

 

Foram distribuídos dezessete instrumentos de 

pesquisa com o intuito de subsidiar a análise a seguir: 

O primeiro questionamento foi acerca do grau de 

conhecimento em relação aos objetivos da disciplina 

Metodologia da pesquisa Científica ao ingressar na 

graduação. A maioria dos alunos (52,94%) respondeu que 

seu conhecimento era bom, 41,18% considerava regular e 

5,88% excelente (Gráfico 01). 
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Gráfico 01 — Nível de conhecimento em relação aos objetivos da 

disciplina de Metodologia Cientifica ao ingressar na graduação. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

O exposto reforça a falta de comprometimento das 

modalidades de ensino que antecedem o superior em 

preocupar-se com a ascensão de seu alunado aos cursos de 

graduação. Visto que as posturas de estudos do estudante 

“devem mudar radicalmente, embora explorando tudo o que 

de correto aprendeu em seus estudos anteriores” 

(SEVERINO, 2007.p.38). 

No gráfico 02 é possível observar que 67,71% dos 

alunos consideram que seu conhecimento atual em relação 

aos objetivos da disciplina é bom, enquanto que 17,65% 

consideram excelente ou regular.  

Desta forma, é possível afirmar que a disciplina 

proporciona tal esclarecimento frente aos seus objetivos. 

Pois para Teixeira (2010, p.17) “irá tratar da discussão sobre 

a construção do conhecimento e dos trabalhos acadêmicos 

que passamos a elaborar e apresentar quando enveredamos 
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no meio acadêmico dentro da graduação”. Este 

conhecimento nos proporciona o ato de estudar e pesquisar  

transformando nossas formas de estudar e pesquisar, nos 

quais irá nos proporcionar um conhecimento científico 

satisfatório, proporcionando instigar nossos saberes 

científicos e passaram a fazer parte de nosso cotidiano 

profissional para continuidade deste saberes. 

 

Gráfico 02 — Nível de conhecimento atual em relação aos 

objetivos da Disciplina Metodologia Científica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em relação às regras, ferramentas e métodos 

utilizados na produção de trabalhos científicos ao entrar na 

graduação 58,8% consideraram bom seu conhecimento, 

enquanto 41,25% reconheciam como regular seu 

conhecimento. 
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Gráfico 03 — Nível de conhecimento em relação às regras, 

ferramentas e métodos usados na produção de trabalhos científicos 

ao ingressar na graduação. 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

Quando indagados sobre o nível de conhecimento 

atual as regras, ferramentas e métodos na produção de 

trabalhos científicos reconhecemos e reforçamos a 

importância da disciplina na produção destes trabalhos. Para 

Severino (2007,p.39) “é com o auxilio deste instrumento que 

o estudante se organiza na sua vida de estudo e disciplina sua 

vida acadêmica.” 

Sobre o nível atual de conhecimento das regras, 

ferramentas e métodos usados na produção de trabalhos 

científicos: responderam 70,59% bom conhecimento, 

23,53% regular e 5,88% têm conhecimento excelente. 

Reforçando a importância da disciplina na produção desses 

trabalhos. 
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Gráfico 04 — Nível de conhecimento atual em relação às regras, 

ferramentas e métodos usados na produção de trabalhos 

científicos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nesse aspecto verifica-se que ao ingressar na 

graduação” o estudante dar-se-á conta de que se encontra 

diante de novas formas e exigências específicas para a 

continuidade de sua vida de estudos “de seus saberes junto a 

leitura e interpretação da leitura e escrita, exigindo mais de 

sua forma e de estudar.(SEVERINO, 2007, p.38). 

Quanto ao conhecimento sobre as principais 

produções científicas ao ingressar na faculdade, a maioria 

dos alunos respondeu que: Fichamento 11,8% tinham um 

conhecimento excelente, 33,3% consideram um bom 

conhecimento, 41,2% tinham conhecimento regular e 11,8% 

não tinham conhecimento. Resuno: 11,8% tinham 

conhecimento excelente, 47,1% conhecimento bom, 17,6% 

conhecimento regular e 17,6% responderam não ter 

conhecimento nenhum antes de cursar o ensino superior. 
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Resenha: 5,9% tinham um conhecimento excelente, 47,1% 

bom, 29,4% regular e 17,6% responderam não ter 

conhecimento. Projeto de Pesquisa: 5,9% conhecimento 

excelente, 52,9% conhecimento bom, 35,3% conhecimento 

regular e não tinham conhecimento 5,9%. Artigo: 

conhecimento excelente 11,8%, conhecimento bom 35,3%, 

conhecimento regular 41,2% e não tinham conhecimento 

11,8%. 

 

Gráfico 05 — Nível de conhecimento em relação às principais 

produções científicas ao ingressar na faculdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do seu ingresso na faculdade, “o estudante 

dar-se-á conta de que se encontra diante de exigências 

específicas para a continuidade de sua vida de 

estudos.”(SEVERINO,2007,p.38). 

 Ao imgressar na faculdade, a missão do estudante é 

construir através do estudo seu conhecimento científico 
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sabendo da importância que ele tem, sua necessidade e quais 

ações que fazem parte deste contexto. 

 

Gráfico 06 — Nível de conhecimento atual em relação às 

principais produções científicas ao ingressar na faculdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levando em consideração as dificuldades 

apresentadas pelos acadêmicos no início de sua graduação, 

percebe-se a importância da disciplina de Metodologia 

Científica como forma de esclarecimento, juntamente com 

suas formas e métodos de construção de seus saberes, 

desenvolvida durante a graduação, pois sendo assim 

apontará caminhos mais seguros na construção do 

conhecimento cientifico. 

 Ao questionarmos os acadêmicos se a Disciplina de 

Metodologia Científica ajudou a melhorar o nível de suas 

produções acadêmicas, as respostas foram: 64,71% 
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informaram que sim, enquanto 58,8% responderam não e 

29,41% acadêmicos disseram que em alguns momentos a 

disciplina possibilitou essa melhoria. 

 

Gráfico 07 — A contribuição da disciplina no nível de suas 

produções acadêmicas. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O resultado dessa proposição responde ao 

questionamento inicial sobre a metodologia científica que 

este trabalho propôs, pois a produção acadêmica e o 

“conhecimento científico exige a utilização de métodos, 

processos e técnicas especiais para análise, compreensão e 

intervenção na realidade” (TEIXEIRA,2010, p.85). 
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Gráfico 08 — Dificuldades enfrentadas na construção dos 

trabalhos acadêmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quando indagados quanto a disciplina de 

Metodologia Científica auxiliar na construção do saber e do 

pensar científico em relação a sua intervenção profissional 

ou acadêmica, obteve-se as seguintes respostas. 29,41% 

responderam que a contribuição foi excelente, 58,82 

responderam que a contribuição era boa, enquanto que 11,76 

foi uma contribuição regular. 
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Gráfico 09 — Contribuição da disciplina na construção do saber e 

do pensar científico na sua intervenção profissional ou acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 O estudo é um procedimento metodológico utilizado 

nos cursos de graduação, visto que possibilita a aquisição e 

produção de conhecimento cientifico propícios conteúdos 

para a elaboração dos trabalhos acadêmicos e conduz à 

análise e a interpretação fundamentais para a construção do 

saber. 

 Segundo Severino (1999, p. 49), o texto e a 

linguagem significam o meio intermediário pelas quais duas 

consciências se comunicam. Ele é o código que cifra a 

mensagem. 

 Sendo assim, o estudante deve ler e compreender o 

que esta lendo e através desta compreensão utilizar-se de 

técnicas para a economia de tempo e um melhor 

aproveitamento dos estudos.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Buscou-se abordar as competências que o professor e 

alunos necessitam para o sucesso no meio acadêmico, na 

tentativa de instigar os educandos no processo de 

aprendizagem, juntamente com as exigências do mercado 

devido a globalização dos conhecimentos agregando as 

práticas pedagógicas e aos diversos recursos didáticos a fim 

de melhorar a qualidade de ensino e a sua aplicabilidade de 

seus saberes adquiridos durante o período de graduação. 

Os dados pertinentes a pesquisa realizada neste 

trabalho em relação a disciplina de Metodologia Cientifica, 

vistas as dificuldades que surgem no momento em que o 

estudante ingressa a IES, puderam  confirmar sua 

importância para a construção deste conhecimento e seus 

saberes para o desenvolvimento e continuação deste 

processo em sua vida profissional. 
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CAPÍTULO V 
 

CYBERCULTURALISMO NOMOFÓBICO: MEDIAÇÃO 

PEDAGÓGICA  

 

 

Sandro Moretti Silva5 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

O século XXI tem sido marcado por processos 

científicos, tecnológicos e econômicos, relacionados a 

diferentes aspectos da globalização, que provocaram 

profundas mudanças ideológicas, culturais, sociais e 

políticas. Não há como negar que, comportamentos e hábitos 

da sociedade hodierna sofreram alterações em função do 

desenvolvimento tecnológico. Esses impactos profundos são 

perceptíveis nas sociedades contemporâneas. O mundo 

moderno não vive mais sem estar conectado à rede mundial 

de computadores. Estar conectado à Internet, já faz parte do 

contexto socialcultural de toda a sociedade, nos mais 

diferentes segmentos do mundo globalizado, como por 

exemplo, no sistema governamental político e judiciário, no 
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ambiente acadêmico, nas empresas privadas, nas 

organizações não governamentais e inclusive no ambiente 

educacional. 

 Esse empoderamento tecnológico tem provocado 

mudanças sociais, culturais e comportamentais nos discentes 

hodiernos. Esse novo alvorecer conectivo e competitivo, tem 

desafiado os docentes atuais na busca de novas metodologias 

capazes de interferir e equilibrar essa desigualdade, entre as 

novas tecnologias e o paradigma tradicional de ministrar 

aulas didáticas a quarta geração digital (4G). Diante dessa 

problemática acima, alude-se o seguinte objetivo geral: Que 

instrumentos pedagógicos serão capazes de mudar a 

conjuntura autofágica e narcísica dos discentes ao idolatrar o 

matrix das novas tecnologias? Essa reflexão profunda 

promove os seguintes objetivos específicos: 1. Explicar 

quais são os efeitos do empoderamento da cybercultura no 

comportamento dos discentes hodiernos; 2. Examinar que 

rupturas psicológicas e sociais têm sido provocadas nos 

aprendentes, ao estarem conectados ao matrix tecnológico 24 

horas por dia; 3. Intervir com instrumentos psicopedagógicos 

e multidisciplinares para minimizar o efeito da síndrome da 

nomofobia nos educandos.  

 O desenho metodológico dessa pesquisa tem aporte 

bibliográfico com revisão de literatura de renomados 

teóricos que vão e voltam a fim de esclarecer a natureza 

qualitativa dessa investigação.  

 Justamente pensando, nesse desvelo educacional 

que inquieta os docentes modernos, e devido às rupturas 

provocadas nas relações entre docente/discente, que resultam 

em comportamentos psicopatológicos e psicossomáticos de 
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ansiedade e estresse, despertou em mim o desejo de 

investigar como intervir e minimizar essas intempéries na 

comunidade educacional. É lamentável que, esse 

empoderamento da cybercultura venha provocando essa 

crise civilizatória entre os atores educacionais no momento 

de interação social no ambiente educacional, duramente 

ameaçado pelo uso imoderado do smartphone pelos seus 

alunos. Nesse contexto pretende-se a priori, explicar como o 

empoderamento da cybercultura viciante tem provocado 

alterações comportamentais nos discentes. 

 

2. O MULTICULTURALISMO EDUCACIONAL E O EMPODERA-

MENTO DA CYBERCULTURA 

 

Devido ao advento do intenso desenvolvimento das 

novas tecnologias contemporâneas penetrando nas dobras 

sociais, percebe-se mudanças de relacionamento na 

sociedade multicultural produzidas pelo empoderamento da 

lógica digital. Tudo isso, devido à criação de espaços de 

valores e representações culturais dependentes de recursos 

respaldados na disseminação de uma CYBERCULTURA 

podendo ser entendida como a forma sociocultural de uma 

relação de trocas entre a sociedade à culturada, e as novas 

tecnologias, surgidas na década de 70, graças à convergência 

das telecomunicações com a informática, que determina o 

empoderamento das configurações inéditas nas inter-

relações entre os sujeitos educacionais.      

Todo esse determinismo advém do capitalismo 

contemporâneo em consequência da ciência versos 

tecnologia, que tem contribuído para o surgimento do 
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fenômeno da globalização, acelerando mudanças nos 

processos de estruturação social, gerando um mundo sem 

fronteiras e se desvinculando da grafia enunciada do 

passado. Esse processo tecnológico e histórico da 

cybercultura tem provocado preocupações na sociedade 

moderna digital, trazidas pelos recursos globais, somadas às 

demandas flexivas advindas de outras culturas 

transformando a multicultura brasileira em uma miscelânea 

de padrões comportamentais, e estabilizando a sua identitária 

abalroada em mudanças de valores provocando rupturas 

sociais entre seus semelhantes. 

Segundo Rojo (2012), no caso brasileiro, em nossas 

salas de aula, essa mistura de culturas, raças, e cores não 

constitui constatação tão nova, embora passe o tempo todo 

quase totalmente despercebida ou propositadamente 

ignorada. Para a autora, a produção cultural atual se 

caracteriza por um processo de desterritorialização, de 

descoleção e de hibridação que permite que cada pessoa 

possa fazer “sua própria coleção,” sobretudo a partir das 

novas tecnologias.  

 

Tomemos educação como o processo de 

incorporação intelectual e afetiva, pelos 

indivíduos, dos princípios e das forças que 

estruturam o bem de uma formação social. 

A preparação do indivíduo para assimilação 

dessa forma constitui, em níveis 

diferenciados, a educação, que não se 

confunde com instrução pura e simples (o 

ensino ou capacitação para o exercício de 

funções específicas) nem com a cultura, 

tradicionalmente entendida como modo de 

produção de sentido para a totalidade social. 
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Educar é socializar, individualizando, isto é, 

primeiramente inscrever a criança no 

ordenamento social desejado e depois criar 

as condições cognitivas e afetivas para sua 

autonomia individual como adulto 

(SODRÉ, 2012, p. 15,16). 

 

 Nesse processo civilizatório da sociedade 

multicultural brasileira em sala de aula, é perceptível o 

empoderamento da cybercultura, porém, há um descompasso 

em seu letramento digital (o mau uso das ferramentas 

tecnológicas), em todo esse processo de sociabilidade nas 

inter-relações, pois, muitos discentes, mesmo sabendo 

digitalizar suas ferramentas tecnológicas, seja no  sistema 

Android, ou no sistema Windows, ainda desconhecem a 

legislação, e por isso, fazem mau uso dessas ferramentas 

tecnológicas, podendo dessa forma ocasionar violação da 

legislação federal, como bullying (agressões intencionais, 

verbais ou físicas) cyberbullying  e Sexting (mensagens 

sexualmente explícitas, intimidadora ou depreciativa, mau 

uso das imagens de outros, ou mesmo violação dessas 

imagens para uso impróprio) nas redes sociais (WhatsApp, 

Fecebook, Instagram e etc) na sua relação sociocultural 

digital no cotidiano educacional.  

 A Lei 13.185/15 considera-se sistemática (bullying) 

todo ato de violência física ou psicológica, intencional e 

repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por 

indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o 

objetivo de intimidá-la, causando dor e angústia à vítima, em 

uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes 

envolvidas. Da mesma forma o cyberbullying quando a 

internet for utilizada para depreciar, incitar a violência, 

https://web.whatsapp.com/%F0%9F%8C%90/pt-br
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adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar 

constrangimento psicossociais (QUENTES, 2015).      

 Nesse processo de crise civilizatória, está o 

polivalente da educação que além de mediador cognitivo do 

saber, agora necessita ser um capazório das novas 

tecnologias para minimizar as intempéries nas inter-relações 

entre os discentes educacionais no processo da cybercultura 

no contexto sala de aula. De sobremaneira que o educador 

tem o papel de subsidiar mudanças no cenário educacional.  

 

Então, propõe que se deve reconhecer que as 

tecnologias têm um papel apenas 

instrumental, e que seu caráter é de 

complementariedade nas ações pedagógicas. 

Ao pesquisador da área, “a que cabe subsidiar 

certas mudanças no cenário educacional”, 

coloca-se o desafio de refletir e “... 

desvencilhar-se das amarras de uma 

dependência de soluções importantes o que, 

de maneira alguma significaria isolacionismo 

no campo do conhecimento científico 

(PINTO, 2007, p27). 

 

 Segundo Fillouxe (2010), um sistema educacional é 

formado por duas espécies de elementos. De um lado, há 

todo um conjunto de disposições definidas e estáveis, de 

métodos estabelecidos, ou seja, em uma palavra, de 

instituições; mas, ao mesmo tempo, dentro da máquina assim 

constituída, há ideais que trabalham e que a solicitam para 

que mude. Em outras palavras, o ensino educacional 

secundário, se apresenta como um conjunto de 

estabelecimento   de organização material e moral que 

determina e abriga ao mesmo tempo, as aspirações do 
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indivíduo em busca de algo. A escola desencumbe esse 

papel, não somente como lugar de educação moral, mas 

também como um lugar de instrução e de aquisição de 

saberes, onde é promovida a perspectiva sociocultural 

educacional. 

 Pode-se assim dizer que a cybercultura 

contemporânea tem um papel preponderante nas camadas 

sociais subsidiadas pela educação, e dessa forma estão cada 

vez mais próximas. Em outras palavras adquirindo e sendo 

herdado pelas novas gerações do cultivo do bom gosto, do 

estilo, e do talento, quando utilizada em benefício da 

sociedade aculturada. Permeando ideologicamente o devido 

dom, acreditando na transmissão quase osmótica do capital 

cultural, e transformando as desigualdades sociais em 

desigualdades de dons ou méritos. Embora a aprendizagem 

passe por uma divisão especializada de quem ensina, e de 

quem aprende esse processo, pois o mesmo não é 

efetivamente universal. Assim, o mundo hoje encontra-se em 

meio há intensas transformações. Desde a integração 

econômica, e cultural, superação de fronteiras com criação 

de grandes blocos de tendência hegemônica, como a União 

Europeia, o Mercosul e outros.   Outro aspecto a considerar 

é o resultado de todo esse contexto sociocultural; a inérte 

sociedade coroláriana nomofóbica educacional. 

 

3. A INERTE SOCIEDADE COROLARIANA NOMOFÓBICA 

EDUCACIONAL   

 

 O processo educacional de ensino-aprendizagem 

tem sido marcado pelas condições inertes da sociedade 
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corolariana da nomofobia, entre os discentes nas suas 

relações biopsicossociais no contexto da sala de aula. A 

nomofobia (é a fobia causada pelo desconforto ou angústia 

resultante da incapacidade de acesso à comunicação através 

de aparelhos celulares ou computadores ou ficar off-line) a 

dependência do smartphone na sociedade moderna é tão 

grande que não consegue mais, se desgrudar desse hábito que 

pode trazer consequências físicas e psicológicas. Esse termo 

é uma abreviação do inglês (no-mobile-phone, phobia) 

criado no Reino Unido para descrever o pavor de estar sem 

o smartphone online na web (YONG, 2015). 

 

Desde a entrada dos primeiros 

computadores e telefones celulares na vida 

dos indivíduos, começamos a perceber 

também o surgimento de mudanças 

significativas nos hábitos, costumes, 

comportamentos, emoções e nas relações 

pessoais e sociais resultantes nessa 

interatividade. Com isso, surgiu a 

necessidade de se buscar compreender a 

dimensão, os aspectos e consequências 

dessas alterações em relação aos benefícios, 

prejuízos, ganhos ou perdas relacionadas 

com o uso ou abuso dessas novas 

tecnologias. A adoção de novas tecnologias 

digitais e a massificação do acesso da 

população à Internet, smartphones e redes 

sociais, estão mudando o modo de vida das 

pessoas e criando uma nova dinâmica social. 

Vivemos na era da informação: tudo é 

rápido, acessível e volúvel. Muito sabemos 

sobre os avanços das tecnologias no setor 

econômico, mas quase nada se discute sobre 

os efeitos no comportamento humano. Se o 

telefone celular serve para aproximar 

pessoas distantes, por vezes, atualmente 
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também percebemos que distancia pessoas 

mais próximas. O uso abusivo das 

tecnologias ganha novos adeptos 

diariamente de maneira silenciosa e 

preocupante. Pela primeira vez no Brasil, 

um livro aborda de forma estruturada e 

científica um problema tão moderno, mas 

pouco debatido dentro das famílias, 

empresas e sociedade (KING, 2015, p.1). 

   

 Borges enfatiza (2016), percebemos que a concepção 

sobre o uso do celular para muitos ainda é considerado algo 

corriqueiro. Além disso, apesar das pesquisas documentarem 

que se trata de um problema crescente de atendimento à 

saúde que é tratada com terapias e até medicamentos, o 

entendimento científico do problema ainda está em 

evolução. Para sanar as dúvidas sobre o assunto, o artigo foi 

elaborado para informar aos leitores sobre os males causados 

por esta síndrome, objetivando analisar a nomofobia entre os 

alunos do CCSA-UFRN, buscando, desta forma, dados que 

evidenciem a faixa mais afetada e quais sintomas são mais 

presentes entre os entrevistados. Além disso, apontaremos 

quais os principais sintomas que desencadeiam esse tipo de 

síndrome psicológica. 

 

O primeiro estudo sobre dependência em 

internet aconteceu no ano 1996 pela Dra. 

Kimberly Yong nos Estados Unidos da 

América. No estudo realizado, ela 

apresentou seus achados sobre 600 sujeitos 

que satisfaziam uma versão modificada dos 

critérios considerados para os viciados em 

jogos de azar. Seu artigo “Internet 

Addiction: The emergence of new disorder” 

no início provocou controvérsias, mas 
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depois as pesquisas sobre a dependência 

nessa área só aumentaram com o passar dos 

anos. Em 1999, a maior pesquisa feita sobre 

o assunto foi realizada com 17.000 pessoas 

detectando a dependência presente em 6% 

da população entrevistada nos Estados 

Unidos (YONG, 1996, p.240). 

  

Segundo Borges (2016), a sociedade vive no tempo 

das incertezas e mudanças. O laço humano poderia ser 

duradouro, seja em relacionamentos afetivos ou 

profissionais, mas são descartáveis como objetos. É o que 

acontece no mundo virtual, tudo é consumido e descartado 

com facilidade. Bauman, na juventude, conheceu o sentido 

das palavras laço e comunidade e é por isso que ele desconfia 

dessa conectividade toda das redes sociais. A Internet é tão 

fácil de conectar, mas o maior atrativo é quando você 

consegue se desconectar e romper as relações. O indivíduo 

experimenta uma sensação de conforto e prazer quando está 

na Internet, em razão de estar conectado, pois nesse meio o 

indivíduo não pode ser julgado ou criticado. Quando se 

desconecta, sente uma sensação de angústia, de estar sozinho 

fora da rede. Muitos não sabem, mas isso está atribuído ao 

Transtorno de Nomofobia, e esse transtorno muitas vezes 

interfere na vida, nos costumes, no comportamento e nos 

hábitos do indivíduo. 

 

Com o uso de celulares como instrumento 

de comunicação indispensável, a 

configuração das relações interpessoais 

mudou drasticamente. A nova construção 

social se baseia em relações sem grandes 

intimidades, mas, virtualmente, as pessoas 

se relacionam de maneira ilimitada. “É um 
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contexto paradoxal, ao mesmo tempo em 

que não há um contato com o outro, há um 

contato com o mundo consequentemente o 

outro.” (PSICOQUE, 2013). As reportagens 

e notícias sobre a nomofobia é caso 

frequente atualmente nas diversas mídias de 

comunicação. O vício digital que antes era 

associado apenas ao uso do computador, 

atualmente é voltado para a utilização 

exacerbada do telefone móvel (BORGES, 

2006, p.1). 

 

No ambiente educacional não é diferente, os 

discentes no contexto sala de aula, muitas vezes se 

desconecta das aulas que estão sendo ministradas pelo 

professor, seja qual for a disciplina, para estar conectado no 

smartphone nas redes sociais ou ouvindo áudios musicais por 

meio do seu aparelho celular. Esse comportamento 

interdisciplinar muitas vezes interfere no processo de ensino-

aprendizagem, necessitando muitas vezes que o profissional 

da educação interfira e chame a atenção do aprendente ou 

pedir que este guarde o aparelho celular, ou muitas vezes o 

próprio profissional da educação acabar por confiscar o 

aparelho. 

 

A adoção de novas tecnologias digitais e a 

massificação do acesso da população a 

internet, smartphones e redes sociais estão 

mudando o modo de vida das pessoas e 

criando uma nova dinâmica social. Vivemos 

na era da informação: tudo é rápido, 

acessível e volúvel. Muito sabemos sobre os 

avanços das tecnologias no setor 

econômico, mas quase nada se discute sobre 

os efeitos no comportamento humano. Se o 

telefone celular serve para aproximar 
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pessoas distantes, por vezes, atualmente 

também percebemos que distancia pessoas 

mais próximas. O uso abusivo das 

tecnologias ganha novos adeptos 

diariamente de maneira silenciosa e 

preocupante. Pela primeira vez no Brasil, 

um livro aborda de forma estruturada e 

científica um problema tão moderno, mas 

pouco debatido dentro das famílias, 

empresas e sociedade (KING, 2016, p. 1). 

 

Isso ocorre devido ao nível neurobiológico chamado 

de sistema de recompensa cerebral (SRC) que tem a função 

de estimular comportamentos que corroboram com a 

manutenção da vida. Quando o Sistema de Recompensa 

Cerebral é ativado, é liberado para os neurotransmissores a 

dopamina, resultando em imediato as sensações de prazer e 

satisfação. Essa dependência do smartphone provoca 

hiperatividade constante, resultando na nomofobia, que 

poderá no futuro provocar transtornos psiquiátricos, como 

ansiedade, depressão, impulsividade, fadiga, patologia 

ocular, dores musculares, tendinites, cefaleia, distúrbios do 

sono e sedentarismo (CRIPPA, 2017). 

 

O grande problema em questão é que todos 

os dispositivos que os smartphones e tablets 

oferecem é o de proporcionar prazer e 

recompensa. Através desta lógica, se algo 

nos proporciona prazer (ou dopamina no 

cérebro) a estratégia ou recurso mais eficaz, 

é substituir o prazer ocasionado pelo uso do 

celular, por outros reforçadores que 

podemos encontrar no nosso ambiente: Um 

amor real, atividades esportivas e 

interativas, a companhia de amigos em uma 

festa, tentar resgatar hábitos positivos e 
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mantenedores de relacionamentos reais com 

amigos e principalmente com a família, e 

assim resgatar o afeto, o carinho, o toque e 

o “olho no olho”. Em outras palavras, 

resgatar as nossas vivências reais (TRAZZI, 

2016, p.3). 

 

Use as regras dos 45 minutos, a primeira coisa que 

você deve fazer ao acordar; você deve se preparar para o dia 

a dia que terá pela frente, ir ao banheiro, preparar o café da 

manhã, se alongar, se vestir e arrumar. Se for casado (a), 

beije seu parceiro (a). Não cheque o celular antes disso. Ao 

dirigir desligue o celular, para evitar acidentes, por proteger 

você e os outros motoristas e pedestre. Se a pessoa apresenta 

diversos sinais e sintomas muito parecidos com a 

dependência de drogas: como fissuras a usar o telefone 

célular para se sentir melhor, quando está para baixo, isso é 

indício que você está com a síndrome da nomofobia, procure 

ajuda profissional de um psicólogo (CRIPPA, 2017). 

 

Entre as soluções para a síndrome, pode ser 

citada a prática de exercícios, clínicas de 

desintoxicação e a ingestão de 

medicamentos. (INSTITUTO DELETE, 

2015). Aguirre 2013, afirma que: 

Especialistas explicam que esta é uma 

dependência emocional e o que deve ser 

feito para enfrentar o exercício de 

desconexão não apenas o telefone, mas tudo 

isso significa que produz hábito: Facebook, 

Twitter, Chat, etc. Eles apontam que para os 

seres humanos é o contato físico necessário 

e essencial com seus pares em preferência 

àqueles que outro virtual. (CRIPPA, 2017). 
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Para tentar afastar a inercia do aprendente, se faz 

necessário que o professor opte, por estudos 

interdisciplinares e multidisciplinares, para tentar minimizar 

esse comportamento nomofóbico, ajudando o aluno a sair da 

matrix por desligar o celular ou desconectar-se das redes 

sociais. Ficando off-line, o aluno poderá concentrar sua 

atenção nas aulas que estão sendo ministradas no contexto de 

sala de aula, dando atenção aos que estão em sua volta, e que 

desejam o seu bem-estar. O mediador pedagógico despertará 

o alvorecer científico, a formação de uma cidadania 

consciente, o fortalecimento da solidariedade social, e acima 

de tudo uma autonomia pedagógica, evitando assim, o 

triunfo da mediocridade ou mesmo da melancolia, pelo mau 

uso do smartphone. 
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CONCLUSÃO 

 

 

 A empoderada sociedade multicultural brasileira, se 

formou da fusão de culturas europeias, africanas, indígenas 

e asiáticas, enquanto a população se formou pela mescla 

física dos povos que trouxeram essas culturas, a população 

atual vive momentos de instabilidade nas suas inter-relações 

chamadas de crise civilizatória educacional. Essa formação 

cultural se deu por meio do processo de incorporação 

intelectual, afetiva e tecnológica, entre indivíduos que 

interagem no ambiente socioeducacional brasileiro, para o 

equilíbrio econômico, político e ético da comunidade 

humana, para a preservação dos sujeitos socioculturais. 

Justamente na relação entre o ensino e aprendizagem no 

ambiente educacional, há um terreno fértil para discernir 

esses comportamentos antissociais que são perceptíveis pelo 

docente ao ministrar suas aulas. 

 A cybercultura trouxe expansão tecnológica para 

dizimar as desigualdades sociais, desde que, toda a sociedade 

esteja conectada ao mundo virtual e habilitada para o 

mercado em expansão tecnológica, sabendo usar as 

ferramentas digitais a seu favor. Esse mundo sem fronteiras, 

conectado virtualmente exprime uma ressalva desafiadora; a 

crise civilizatória e a nomofobia que têm afetado os mais 

diversos seguimentos da sociedade contemporânea, vê na 

educação digital o único caminho para mudar o contexto 

sociocultural do sujeito no eixo do tecnocentrismo. Assim se 

faz necessário colocar em discussão não só os efeitos das 
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inovações da tecnociência, mas também, dos seus efeitos 

psicológicos advindos dessa modernidade em expansão.   

 Evidentemente que a educação tecnológica 

contemporânea tem o grande desafio em transformar o mau 

uso dos smartphones pela sociedade nomofóbica em um 

ambiente educacional, com ferramentas tecnológicas que 

visem a interação cultural, onde os atores educacionais 

possam usar suas conectividades para o crescimento cultural 

e a aproximação dos sujeitos no processo sociointeracionista 

para uma autonomia pedagógica cognoscente do seu papel 

social criticista, que promova harmonia nas suas inter-

relações e sapiência no uso das tecnologias para o benefício 

do sujeito no seu entorno.  

 O espaço educacional multicultural tecnológico deve 

ser priorizado por alternativas que visem superar as barreiras 

de isolamento entre os sujeitos e de doenças psíquicas, 

propulsionando um ambiente de aproximação cultural numa 

diversidade consciente que só, por meio da aprendizagem 

tecnológica e do processo sociointeracionista é que o sujeito 

adquirirá sua autonomia pedagógica e crescimento 

humanista e que chegaram a resolução dos conflitos 

socioculturais e suas diferenças socioeconômica. 

 Partindo dessa premissa, se faz necessário que toda a 

sociedade contemporânea educacional, se conscientize e 

busque firmar um compromisso de mudar esse cenário 

educacional antissocial e de isolamento que vive os sujeitos 

nomofóbicos no processo sociointeracionista, num cenário  

de uso consciente das ferramentas tecnológicas, que visam 

aproximar os sujeitos em pessoas mais humanas, menos 

egoístas, que se preocupa com o bem-estar do outro, e que 
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usam as suas conectividades ao buscar resoluções para os 

problemas sociais, econômicos, culturais e tecnológicos, em 

ações favoráveis para a sociedade da cybercultura. 
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CAPÍTULO VI 
 

FRACASSO ESCOLAR: A QUEM ATRIBUIR A 

RESPONSABILIDADE?6 

 

 

Maria Vanisia Jacinto da Silva dos Santos 7 

 

INTRODUÇÃO 

 

Cada época traz consigo uma nova forma de incluir o 

diferente. Oportunamente o fracasso escolar tornou-se um 

caso de inclusão, visto que, a criança que não consegue 

atingir a aprendizagem acaba recebendo rótulos e sendo 

excluído mediante os colegas.  Os termos pejorativos de 

“burro e não sabe nada”, são corriqueiros na sala em que 

alguns alunos não conseguem acompanhar os demais colegas 

na aprendizagem. Sabendo que a inclusão tem realce nas 

legislações e regimentos nacionais, se faz necessário buscar 

métodos novos e parcerias para que o fracasso seja sanado 

do cenário escolar. 

                                       
6 Trabalho apresentado a Central de Ensino e Aprendizagem de Alagoas 

– CEAP, como requisito para avaliação final da disciplina de Psicologia 

da Educação. 
7 Mestranda em Ciências da Educação – UNASUR. Especialista em 

psicopedagogia – UPE, 2010. Professora da Educação Básica. E-mail: 

vanisia.silva@outlook.com 
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Ao pensar em uma sociedade que inclui, pensa-se 

também em uma sociedade que acolhe a todos, sem distinção 

de qualquer natureza, com ações que demonstrem respeito às 

diferenças, tornando a educação um instrumento de valor. 

Com o impulso das políticas públicas de inclusão, é 

necessário apreender e definir os desafios atuais da escola, 

com o propósito de buscar novas orientações para a 

educação.  O fracasso escolar atualmente, ainda é um desafio 

para a escola.  Ainda que, o mundo se transforme de forma 

avassaladora, a educação continua apresentando resultados 

que preocupam escolas e professores, pois grande parte dos 

profissionais da educação ainda não mudaram sua forma de 

ensinar e o fracasso escolar continua sendo um dos grandes 

vilões das últimas décadas.  Com isso, há um declínio do 

papel “formador” da escola e uma crise existencial do 

aprendiz, que acaba  tornando--se um ser passivo no 

ambiente escolar conduzindo-o ao fracasso. 

O sistema escolar é o responsável para zelar de certos 

cuidados que o aprendiz por si só não conseguirá atingir 

durante sua vida dentro da instituição em que estuda. Um 

desses cuidados que o sistema escolar deve ter é com a forma 

que o docente está ministrando suas aulas e com o fracasso 

escolar que tem apontado tantos insucessos para o aprendiz 

em forma de repetências, evasão e marginalização do ser. 

Embora, sejam muitos problemas em questão, que a 

escola necessita superar, não se pode negar que as influências 

familiares e o não acompanhamento em casa das tarefas 

escolares podem fazer do trabalho educativo um fracasso. 

Muitos são os desajustes detectados na educação e dentre 



- 117 - 

eles pode se citar a questão familiar tão defasada no processo 

ensino aprendizagem. 

Um item de suma importância para se buscar o 

sucesso escolar é a articulação família e escola. Essa parceria 

tem base reconhecida pelas leis nacionais. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei 8069/90) em seu artigo 4º 

determina: “é dever da família[...] assegurar com absoluta 

prioridade, a efetivação dos direitos referentes à [...] 

educação[...]”. Ainda no artigo 55 da mesma lei, os pais são 

chamados a responsabilidade para que a criança chegue a 

escola, atribuindo esta obrigação aos mesmos. Art 55: “os 

pais ou responsável tem a obrigação de matricular seus filhos 

ou pupilos na rede regular de ensino”. Se faz necessário que 

as políticas públicas busquem incentivar a participação 

efetiva da família no desenvolvimento do aprendiz, de 

maneira que haja uma sociabilidade entre processo 

educativo- escola- família. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei 9394/96), no artigo 2º determina: 

 

Art 2º A educação, dever da família e do 

estado, inspirada 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.  

 

Esse artigo deixa clara a responsabilidade que a 

família tem com a educação e com o desenvolvimento das 

capacidades intelectuais da criança, pois como a família é a 

base para assegurar o desenvolvimento pleno e saudável da 

mesma, pode-se dizer que sem estrutura familiar não há um 

desenvolvimento equilibrado. É a partir dessa não atuação 
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familiar, que se inicia os insucessos escolares, dentre eles o 

fracasso escolar, que alguns profissionais atribuem a um caso 

patológico. 

Preocupado com a melhoria na educação e sabendo 

que a família é a base para assegurar o desenvolvimento da 

criança na escola, o Ministério da Educação, na pessoa do 

então ministro Paulo Renato Souza, criou um dia dedicado à 

família. A data de 24 de abril ficou conhecida como Dia 

Nacional da Família na Escola e foi criada com o objetivo de 

trazer os familiares para dentro da escola com o intuito de 

participar de atividades promovidas pela instituição, 

fazendo-os envolver-se na educação dos filhos. 

Por este motivo, justifica-se a necessidade de 

aprofundamento nesta temática, considerando o 

conhecimento dos professores acerca dos motivos que tem 

levado inúmeras crianças ao fracasso escolar, bem como o 

conhecimento de novas metodologias e estratégias de ensino 

que podem ser utilizadas por elas e aprofundadas com o 

auxílio familiar. Logo, a construção da aprendizagem não 

depende apenas do professor, mas este precisa se adequar as 

demandas do aluno, que depende de sua interação com o 

meio, com a família e com os avanços que ocorrem no meio 

educacional.  

Ensinar não é fácil, o professor, às vezes, pode até ter 

novas formas de transmissão de conteúdos para melhor 

assimilação dos alunos, mas a família pode não atender a 

parte que lhe é assegurado para que o melhor 

desenvolvimento aconteça, dificultando assim, a atuação 

docente. 

Assim, o presente artigo tem o objetivo de mostrar a 
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importância da família no processo ensino-aprendizagem e 

refletir sobre o fracasso escolar tão presente no cenário das 

escolas. 

Esse trabalho tem como caminho metodológico a 

pesquisa bibliográfica com o intuito de analisar e registrar 

informações sobre o tema em estudo. 

Deste modo, este estudo é de suma importância para 

os profissionais da educação, pois apresentará reflexões 

baseadas nos conhecimentos adquiridos e fundamentados 

por teóricos relevantes na temática. 

Para entender melhor a temática abordada, o artigo 

versará sobre os seguintes tópicos: fracasso escolar: 

patologia ou falta de interesse? E como o docente pode 

motivar o aluno a estudar? Em seguida, as considerações 

finais. 

 

1. FRACASSO ESCOLAR:PATOLOGIA, FALTA DE INTERESSE 

OU DESMOTIVAÇÃO?  

 

Vive-se um presente de transformações e hoje se 

percebe que as pessoas também mudaram. Essa mudança tem 

refletido bastante no comportamento humano. O conceito de 

família passou por alterações, pois por tradição a ideia de 

família estava associada a pai, mãe e filhos. Atualmente esse 

conceito ampliou-se e família dentro desse contexto agora se 

constitui em um grupo de pessoas que habitam em uma 

mesma casa, ligadas por afeto ou parentesco. No contexto 

escolar, a família tem um papel de destaque, de parceira no 

processo ensino aprendizagem e por isso, precisa está lado a 

lado com a escola para que o processo de ensino e 
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aprendizagem busque caminhos que elevem a autoestima do 

aprendiz e consequentemente, torne-se melhor o seu 

desempenho na concepção de realização de tarefas. 

Assim, para que o processo de ensino e aprendizagem 

seja coerente com a prática docente, nesse (processo ensino-

aprendizagem) devem ser inseridos conteúdos que estejam 

dentro da realidade do aluno para que o mesmo não se sinta 

tão longe do aprender, pois a relação é estreita entre o que se 

aprende e o que se ensina. 

Quando se ensina, deve-se ter por objetivo a ação de 

instigar, orientar, criar condições, direcionar, preparar, 

organizar e operacionalizar as várias situações de 

aprendizagem para que o aluno tenha condições de se 

apropriar do conhecimento e assimilar o saber. 

Dessa maneira é indispensável se pensar em educação 

sem instrução, se pensar em instrução sem ensino e se pensar 

em ensino sem o aprender e sem o acompanhamento da 

família. À medida que o aluno tem um saber real, de imediato 

ele exterioriza esse saber dentro da sociedade de acordo com 

o seu tempo, pois educação não se sustenta sem instrução. 

Quando se instrui dá-se a permissividade ao aluno de refletir 

sobre uma ação colaborativa, participativa e conjunta, de 

forma que se chegue ao aprender. Nesse aprender está à 

dúvida, o erro, a possibilidade de revisão e alteração que leva 

o aprendiz a situação de aprendizagem. 

Assim, quando essa aprendizagem não acontece, o 

aluno sente se fracassado, derrotado e perde o gosto pelo 

estudo. Conforme, José Maria Puig Rovira (2004, p.83); “a 

escola não deve criar indivíduos apáticos, desanimados ou 

desmoralizados [...] não há pior fracasso escolar que produzir 
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alunos com tão baixa autoestima”. 

Quando o aluno se sente desmotivado, o trabalho 

escolar passa a ser um empecilho, a aprendizagem não 

acontece e a escola passa a não ter significado, 

principalmente, porque suas metas estão voltadas 

exclusivamente para o resultado de suas aprendizagens. Se a 

aprendizagem não acontece, o fracasso possivelmente 

aparecerá, visto que, o aprendiz passa a não confiar em si 

próprio, nem em seu esforço. 

Sucesso e fracasso são experiências vivenciadas por 

todos, mas quando esse fracasso está ligado a escola, a marca 

é bem mais profunda, pois, o sentimento de incapacidade 

algumas vezes acaba deixando muitos aprendizes na metade 

do caminho. 

De acordo com Marchesi (2004.p.132) “os conceitos 

de autoestima, habilidade, esforço e experiência de fracasso 

estão no núcleo explicativo da desmotivação generalizada dos 

alunos”. Logo, quando o aluno generaliza esse fracasso, 

qualquer tarefa escolar que for realizada por ele não terá 

sucesso, visto que, tarefa e autoestima não conseguem 

interligasse. 

À escola então, cabe interferir elevando a autoestima 

do aprendiz e não enfatizando que se ele não conseguiu foi por 

que não houve interesse.  

Porém, o sucesso e o fracasso também estão ligados à 

escola, que, por não conseguir preparar bem esse aluno acaba 

por ficar com o sentimento de despreparo e tem dificuldades 

de trabalhar com a realidade demonstrada pelo indivíduo. Essa 

dificuldade gera questionamentos para a escola que num ato 

defensivo começa a tachar o baixo rendimento escolar do 
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aluno de doença ou falta de interesse por parte do aprendiz. 

Logo, refletir sobre a elaboração e planejamento de um 

currículo que gere no discente o interesse pelo estudo, se torna 

primordial, pois é a partir daí que o mesmo poderá elaborar 

seus próprios questionamentos e até mesmo formar novos 

paradigmas para seguir, no entanto nem todos conseguem e o 

sentimento de inferioridade é constante. 

 É na escola que o sujeito deve ser preparado para lidar 

com suas angústias e desilusões, porém, a família também, 

precisa está próximo incentivando nessa caminhada, para que 

as angústias não venham a tornar-se uma patologia.  

O fracasso é uma mazela, uma doença social, causada 

pela exigência da sociedade. Na escola, por exemplo, o aluno 

é explorado por teste de nível intelectual e quando não 

consegue atingir o resultado esperado pela escola geralmente 

recebe rótulos e é deixado a margem do conhecimento. 

Weiner (1979; 1985) dedicou-se a estudar as causas 

que levariam o aluno ao fracasso e sucesso escolar. Esse 

teórico atribui às causas do sucesso e fracasso escolar a 

existência de três dimensões: a internalidade (causas internas 

ou externas vivenciadas pelo sujeito), a estabilidade que traz 

a tona as causas estáveis ou instáveis e a controlabilidade que 

são os assuntos que podem ser controláveis ou não pelo 

sujeito. 

Partindo do pressuposto da existência dessas três 

dimensões, pode-se dizer que as causas internas do sujeito diz 

respeito ao seu bem estar, ao passo que as influências da 

família, do professor, da sociedade e das atividades diárias 

constituem-se causas externas. O sujeito possui angústias e 

essas são exteriorizadas nos ambientes de sua vivência. De 
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acordo com sua estabilidade essa angústia pode mudar para 

algo positivo ou simplesmente torna-se inalterável, podendo 

ou não ser controlada pelo sujeito. Esse estado tem 

preocupado a escola que numa forma de evitar os temores dos 

alunos, buscam tentar uma forma de ensino baseado na 

autonomia, para que o avanço da aprendizagem aconteça.  

Assim, o grande papel da escola nesse momento é 

preparar esse cidadão para que ele seja um indivíduo 

socialmente ativo, desenvolvendo com nitidez suas 

competências cognitivas e sociais, de maneira que a 

aprendizagem aconteça em interface com a realidade que se 

faz presente. 

Sabe-se então, que para que essa aprendizagem se faça 

presente, deve-se está integrado todos os componentes do 

ensino-aprendizagem: aluno, professor, conteúdo, métodos, 

recursos, avaliação e família. 

Não há espaço para falhas dentro desses componentes. 

Todos devem estar ligados e conectados para que haja uma 

formação lógica, prática e contextualizada dentro da 

capacidade cognitiva de cada indivíduo. Quando todos esses 

componentes estão interligados, é fácil perceber quem se quer 

formar, o que se quer que o aluno aprenda e qual a finalidade 

do aprender. Por isso, é tão importante que ao avaliar se possa 

enxergar no aluno a revelação de quantas possibilidades de 

construção do aprender ele conseguiu assimilar, para que seu 

processo educativo seja rico e dinâmico. 

Dentro dessa perspectiva, pode-se então deduzir que a 

interação professor-aluno exige cumplicidade e que esta só irá 

ocorrer quando existir uma relação de confiança e 

comunicação, tornando o processo ensino-aprendizagem um 
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instrumento de satisfação da interiorização do saber. 

Logo, fracasso e sucesso escolar estão interligados as 

emoções e a motivação recebida no contexto escolar e 

familiar. Para querer ser um bom aluno é necessário despir-

se da indefensabilidade aprendida e ir em busca da 

aprendizagem, do prazer pela descoberta, sinalizando 

estratégias positivas e relacionando o êxito com o esforço. 

De acordo com Cordié p.25: “A curiosidade, o prazer 

da descoberta e a aquisição do conhecimento fazem parte da 

dinâmica da vida”. 

Assim como não dá pra ser um bom professor 

utilizando apenas o quadro e o giz ou ditando um texto de 

uma apostila para que os alunos escrevam, pois esses hábitos 

não acompanham a dinâmica da renovação do conhecimento 

pelo qual as pessoas estão passando, também não dá para ser 

um bom aluno sem a busca pelo conhecimento, sem a 

motivação da escola e sem o acompanhamento familiar. 

Todos os níveis da educação estão vivenciando um 

quadro de mudanças, que perdura desde as crianças até os 

adultos que almejam serem sujeitos ativos da aprendizagem.  

A globalização gera essas mudanças. Assim, é tarefa do 

professor que deseja ter sucesso dentro de sua sala de aula, 

exercer o importante papel de facilitador interagindo de 

maneira dinâmica e atualizada no processo de ensino-

aprendizagem e também cabe ao aluno, a busca incessante 

pelo conhecimento dentro dessa era globalizada.  

Hoje se pode dizer que se tem uma escola aberta, que 

rompe com todas as barreiras e abre-se para o 

enriquecimento do processo de interação que acontece entre 

professor-aluno-família e demais agentes sociais que 
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interagem dentro da instituição escolar. Esse processo de 

interação modifica a dinâmica de aprendizagem e amplia o 

espaço de geração do conhecimento. Partindo dessa 

assertiva, o termo fracasso escolar não deveria fazer parte de 

posturas docentes e discentes, pois a escola que aí está, é a 

escola do futuro, que soa sem barreiras, que está aberta ao 

conhecimento e a ação. Para D´Ambrósio (1999), “Educação 

é ação”. É isto que requer todos os jovens que desafiam a 

sala de aula, que tem o desejo de aprender e que querem fazer 

a diferença.  

A diferença está no fazer de cada pessoa, resultante 

de suas marcas singulares e de sua formação enquanto 

indivíduo que constrói suas crenças e valores e que são 

compartilhados na sua dimensão cultural enquanto 

coletividade. Logo, os termos patologia, falta de interesse e 

desmotivação não cabem dentro de uma instituição que faz a 

diferença e ao lado de aprendizes que buscam o sucesso. 

 

2. COMO O DOCENTE PODE MOTIVAR O ALUNO A ESTUDAR? 

 

O sistema educativo é por excelência aquele que 

preserva as normas e os bons costumes. Ele concentra toda a 

energia em jovens que possuem aptidões e que se adequam a 

essas normas e sem querer generalizar, colocam em segundo 

plano, aqueles que não as tem. 

Os jovens que ficam em segundo plano geralmente 

apresentam insucessos que reflete tanto no ambiente escolar 

quanto no meio social. É preciso que o docente ao se deparar 

com um quadro desmotivante por parte do aluno, o instigue 

e o motive a superar. Em alguns casos, o discurso do docente 



- 126 - 

é disfarçado e acabam por vezes discriminando o aluno ao 

dizer: “esse aí não tem jeito, sei mais o que fazer não”, etc., 

expressões estas que limitam a aprendizagem. Outros ainda 

dizem: “também com a família desestruturada que tem, não 

aprende nada”! 

Enquanto docentes se ocupam de procurar uma 

justificativa para maquiar o problema do fracasso escolar, os 

alunos desmoronam, sem ajuda. Esse momento não é de 

ocultar o fracasso, mas de busca de motivação para que o 

discente possa ir em busca de uma melhor qualidade na 

educação. 

Um dos objetivos da educação é resgatar os alunos, 

dando significado as suas singularidades e desenvolvendo 

suas relações educacionais no meio social. A forma que a 

educação tem para motivar o aluno é mostra-lhe que o saber 

não é interditado e que se pode chegar ao ápice da 

aprendizagem sendo persistente. 

Conforme Tiba (2011, p.92) “a verdadeira motivação 

tem de nascer da própria pessoa”. O educador pode, no 

entanto, descobrir quais estímulos podem ser utilizados para 

que o aluno sinta-se seduzido e motivado a estudar, porém, 

o desejo de valorização e de motivação precisa partir do seu 

eu. 

Conforme Marchesi (2004), a falta de motivação está 

ligada a um conjunto de fatores: experiências fracassadas, 

falta de confiança, incontrolabilidade de causas externas, 

falta de habilidade para condução de suas condutas e uma 

avaliação negativa de sua própria autoestima. Em suma, 

esses fatores influenciam no processo ensino aprendizagem, 

dependendo do modo como o aluno percebe a aprendizagem 
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para si e de suas expectativas para o aprender. Ao professor 

o primeiro requisito a adotar para atribuir sentido a 

aprendizagem, é entender em que consiste a falta de 

autoestima e o que é preciso fazer para resolver a situação e 

investir nas possibilidades de êxito do aluno. 

O professor ao adentrar sua sala de aula, logo 

identificará quais alunos jogam no time dos desanimados e 

quais são os animados, porém se esquiva, a adotar 

procedimentos distintos para alcançar a tão sonhada 

aprendizagem pelos alunos. É interessante observar como o 

aluno lida com a rejeição, pois quando ele percebe que o 

professor não está interessado nele, por si só, ele se auto 

justifica, expressando sentimentos negativos e ao invés de 

tentar a aprendizagem de outra forma, acaba por abandonar 

a escola.  

Como o fracasso escolar constitui-se um tema 

polêmico e requer atenção dobrada da escola, o papel do 

mediador na sala de aula exige não apenas conhecimento e 

habilidades a ser aplicadas, mas um desempenho que motive 

os alunos para que eles tenham um bom rendimento. 

Geralmente, o fracasso escolar está atrelado a itens como 

reprovação, evasão, indisciplina incapacidade, 

incompreensão, falta de interesse, incompetência e falta de 

autonomia. 

Marchesi (2004), citando (Mccombs e Whisler,1989; 

Solé,1993; Miras,1996), elenca algumas razões que levam 

um aluno a não encontrar sentido na aprendizagem escolar. 

São eles:  
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Essas quatro razões citadas pelo autor, trazem 

consigo alguns requisitos que necessitam de uma reflexão 

pelo professor. 

O aluno fica sem motivação quando, não está claro o 

que ele deve fazer pra responder a atividade ou simplesmente 

quando o que foi explicado pelo professor foi 

incompreendido por ele.  

Os conteúdos escolares precisam estar ligados a sua 

realidade para que o aluno desperte o interesse pela atividade 

e tente resolvê-la, caso contrário, não sentirá vontade de 

aprender. 

É necessário que haja uma motivação, um 

conhecimento prévio do conteúdo a ser estudado para que o 

aluno se sinta a vontade para participar e contribuir com suas 

experiências para o processo ensino aprendizagem e para 

isso, a autonomia deverá ser trabalhada. 

E por fim a mais cruel das razões, o sentimento de 

incompetência. Esse sentimento desperta no aprendiz uma 

auto avalição e essa se associa a inutilidade. Sentindo-se 

inútil não terá esforço para se comprometer a solucionar as 
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atividades que lhe são propostas.  

Em suma, de acordo com Marchesi (2004), o 

professor e a metodologia adotada por ele, pode vir a ser o 

grande responsável pela falta de motivação de alguns alunos. 

No entanto, sabe-se que existem outros fatores, inclusive 

externos que acarretam consequências negativas e que 

influenciam em maior ou menor grau sua motivação para o 

estudo. 

O fracasso então toma conta da ausência de sentidos 

do aprendiz e produz a desmotivação, que atinge não só 

quem a estuda, mas também a escola e a família.  

Dentro desse contexto, a palavra fracasso soa como 

sinônimo de derrota e esse declínio muitas vezes 

compromete o papel da escola, enquanto instituição 

formadora. Daí surge a seguinte indagação, a quem, atribuir 

o fracasso escolar?  

O fracasso na aprendizagem atinge o individuo, a sua 

família e o meio social já que o conhecimento significa poder 

na nossa cultura. 

Os problemas de aprendizagem são construídos na 

trama da organização familiar e social que lhe outorga 

significações. 

Quando se pensa em fracasso escolar, logo se pensa 

em reprovação tanto escolar quanto social. A reprovação está 

ligada ao erro e o erro justifica-se pela não aprendizagem ou 

incompetência do aluno. Segundo Carvalho (1997, p.12): 

 

Quando associamos erro e fracasso, como se 

fossem causa e consequência, por vezes nem 

se quer percebemos que, enquanto um 

termo- o erro- é um dado, algo 
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objetivamente detectável, por vezes até 

indiscutível, o outro – o fracasso- é fruto de 

uma interpretação desse dado, uma forma de 

o encararmos e não a consequência 

necessário do erro[...]. 

 

Assim, é conveniente destacar que essa associação 

erro e fracasso tem uma consequência que pode ser resumida 

a insatisfação e insucesso. O erro leva a insatisfação, ao não 

conhecimento do objeto e o fracasso leva ao insucesso, ao 

“sentimento de não sou capaz, não consegui, sou 

incompetente”. 

Para todos os estudantes o sucesso escolar é 

importantíssimo, já que seu desempenho como pessoa está 

vinculado em grande parte à sua atuação como aluno. 

Para a família, o sucesso escolar dos filhos é quase 

que um atestado social de êxito dos pais como educadores, 

pois se o filho passa de ano, tem êxito nas atividades 

escolares, é porque os pais foram boas influências e estavam 

mais presentes na educação escolar. 

Para a escola, alunos com bom desempenho escolar, 

em geral significam profissionais bem sucedidos no futuro. 

E o que acontece com os alunos que não conseguem ser bem 

sucedidos?  

Quando o problema do fracasso volta-se única e 

exclusivamente para o aluno, a escola, o sistema 

educacional, as condições sociais e a família se distanciam 

da responsabilidade que pesam sobre eles e o fracasso será 

sempre do aluno. Dentro do contexto escolar, é preciso que 

haja motivação por parte do professor para com o aluno e 

uma didática que faça sentido para ele continuar a estudar. 
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 Individualmente, o estudante, a escola ou a família 

não são linearmente responsáveis pelos problemas de 

aprendizagem ou em última análise, do sucesso ou fracasso 

escolar, mas a combinação entre fatores congênitos e as 

experiências vivenciadas nesses ambientes, levam a emersão 

das predisposições existentes e que podem ser 

desencadeadoras potenciais dos transtornos de 

aprendizagem. Os estudantes com dificuldades de 

aprendizagem, de baixa autoestima, de sensação de 

incapacidade e fracasso devem ser encorajadas a superarem 

seus problemas a partir de suas reais potencialidades. De 

acordo com Marchesi e Pérez (2004, p. 32): 

 

É preciso romper essa dinâmica e propiciar 

que o aluno tenha experiências positivas que 

melhorem sua autoestima e que o revigorem 

para manter o esforço em tarefas 

posteriores. Para isso, é necessário que o 

professor ajuste a tarefa às possibilidades de 

cada um e mantenha as expectativas 

positivas para a aprendizagem de todos os 

seus alunos. 

 

Em suma, ao professor não basta explicar bem a 

matéria que ensina e exigir que o aluno aprenda. É necessário 

despertar a atenção do aluno, criar nele interesse pelo estudo 

e estimular seu desejo de conseguir os resultados visados 

mediantes tarefas progressivas.  
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CONCLUSÃO 

 

 

Apesar de vivermos em mundo onde a mudança 

parece ser frequente, percebe se que a grande mudança deve 

iniciar no mundo interior do ser humano. O docente, por 

exemplo, está tendo dificuldades para se relacionar com o 

mundo social que seus alunos apresentam e isso tem trazido 

a tona o critério de negativo e positivo dentro do processo 

ensino aprendizagem e esse repercute para o discente em 

fracasso e sucesso escolar. 

Os professores acabam achando-se inativos mediante 

seu lado profissional, por sentirem-se despreparados e não 

conseguir sanar o problema que tão constantemente se 

apresenta no cenário escolar: o fracasso por parte do aluno. 

Mediante esta inatividade os professores buscam fazer um 

resgate trabalhando a parceria escola e família na busca do 

sucesso para todos os envolvidos 

As atividades escolares pedem mudanças de 

paradigmas e cabe ao professor  responder às necessidades 

dos estudantes e deixar de lado os pensamentos negativos: 

“do não sei como fazer” e “esse menino não tem jeito”   e 

arregaçar as mangas  para chegar ao sucesso de ambos 

Logo, o ensino requer parceria. Porém, se o professor 

não se sentir capacitado, o aluno não se sentir motivado e a 

família não participar do processo educativo, o ensino será 

em vão, pois alunos não percorre sozinho para o 

aprendizado, é necessário um mediador que o encoraje para 

que a aprendizagem aconteça, pois sozinho ele( o aluno) não 

dará conta do processo ensino-aprendizagem. 
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Por fim, é importante ressaltar que a escola deve criar 

um vínculo entre aluno – família- escola e promover ações 

que gerem motivação para o bem estar dos sujeitos, 

revertendo o quadro de fracasso para o sucesso tão almejado 

entre os envolvidos no processo educativo. 
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