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Formação e docência dos 

professores e a relação com a 

gestão escolar 
 
 

DONADELLI, Danielle Zarantoniello Lima 
 

 

Eixo: formação e gestão 
 

 

Resumo 
 

Esta pesquisa tem como objetivo relatar os 

aspectos positivos e negativos da influência dos 

professores na gestão escolar. O estudo é realizado 

a partir de uma pesquisa bibliográfica sobre a 

gestão e sua função na escola, a formação dos 

professores, a gestão de sala de aula, e a relação 

gestor e professor. A pesquisa nos possibilita 

perceber a influência não só da formação dos 

professores sob os alunos, mas aumentou o campo 

de análise passando a observar que a postura, a 

didática do professor atual é determinada 
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pelo meio que se encontra, que envolve diretores, 

coordenadores, pais, alunos, como também por sua 

identidade. 
 

Palavra-chave: gestão escolar, formação, 

professor. 

 
 
 

 

Abstract 
 

This research aims to report on the positive and 

negative aspects of teachers' influence in school 

management. The study is carried out from a 

bibliographical research on the management and its 

function in the school, the formation of the teachers, 

the management of the classroom, and the relation 

manager and teacher. The research allows us to 

perceive the influence not only of the teacher 

training under the students, but increased the field 

of analysis by observing that the posture, the 

didactics of the current teacher is determined by the 

medium that is found, involving principals, 
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coordinators, parents , students, as well as for their 

identity. 

Key words: school management, training, teacher. 
 

 

Resumen 
 

Esta investigación tiene como objetivo relatar los 

aspectos positivos y negativos de la influência de 
 

los profesores en la gestión escolar. El estudio se 

realiza a partir de una investigación bibliográfica 

sobre la gestión y su función en la escuela, la 

formación de los profesores, la gestión del aula, y la 

relación gestor y profesor. La investigación nos 

permite percibir la influência no sólo de la 
 

formación de los profesores bajo los alumnos, pero 

aumentó el campo de análisis pasando a observar 

que la postura, la didáctica del profesor actual está 

determinada por el medio que se encuentra, que 

involucra a directores, coordinadores, padres , 

alumnos, así como por su identidad. 
 

Palabra clave: gestión escolar, formación, 

profesor. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A pesquisa sobre Formação e Docência 

dos professores e a relação com a gestão escolar, 

surgiu a partir de observações e vivências 

realizadas pela pesquisadora em diferentes 

ambientes educacionais. 
 

Estas observações mostram inúmeras 

situações onde o papel do professor pode modificar 

e influência r a “comunidade escolar” (pais, alunos, 

escola) de uma forma positiva ou negativa, devido 

atitudes dos professores com a falta de 

comprometimento, imagem e autoimagem do 

mesmo, didática e pedagogia. Percebemos ainda a 

falta de conhecimento legislativo dos professores 

acarretando problemas gestacionais. 
 

Segundo Cury (2003), poucos professores 

procuram conhecer o funcionamento da mente dos 

alunos para educar melhor. 
 

Tendo em vista todos os motivos anteriores 

surgiu o seguinte problema de pesquisa: 
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“Quais as interferências que a formação e 

docência dos professores causam na gestão das 

escolas?” 
 

A partir da pesquisa bibliográfica, incluindo 

todos os envolvidos deste contexto como diretores, 

coordenadores, professores, pais e alunos poderão 

obter importantes contribuições referentes a sua 

posição na escola. Os diretores e professores 

poderão analisar formas de atuarem com os 

professores que possuem uma reflexão quanto as 

suas atitudes profissionais e os que não possuem. 

Os professores poderão analisar, refletir, formular 

um feedback quanto sua postura, sua didática, 

pedagogia, a renovação de suas informações e 

conhecimentos até sua interferência na gestão da 

escola que esteja inserido. 
 

Os pais observarão o ensino de seus filhos 

com mais clareza, percebendo-se a relação 

educacional e não reprodutora de informações. E 

ainda uma gestão democrática e global entre todos 

os envolvidos. 
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Além disso, os alunos obterão grandes 

contribuições para sua aprendizagem, como 

professores reflexivos, atuantes, inovadores, 

criativos realizando aulas que realmente contribuam 

para a construção de saberes. O levantamento 

bibliográfico sobre a formação e docência dos 

professores e sua relação na gestão escolar inicia-

se realizando uma pesquisa sobre a gestão e suas 

funções. Na sequência são colocadas informações 

sobre a formação dos professores e a influência 

desta formação na gestão educacional. Por fim é 

realizada uma abordagem sobre a relação entre os 

conceitos, a formação de professores e a gestão 

educacional. 

 
 

GESTÃO 
 

 

Neste resgate bibliográfico será pontuado o 

que é gestão, quais as funções de um gestor e a 

preocupação do gestor com seus parceiros 
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(professores) e as consequências da gestão de 

acordo com o desempenho de seus educadores. 
 

A palavra gestão tem origem latina, gerere, 

que significa conduzir, dirigir ou governar. 

(FERREIRA, 2002, p.6). 
 

Para Vroon (1997) gerir é parar e fazer 

para nos mesmos as perguntas adequadas para as 

quais o nosso bom senso arranje as respostas 

certas. 
 

Ferreira (2002) afirma, que a gestão deve 

cumprir alguns encargos como gerir eficientemente 

a empresa, transformar recursos humanos e 

materiais em uma empresa produtiva e administrar 

o trabalho e os trabalhadores. 
 

Segundo Drucker (1981) citado em Ferreira 

(2002), gerir é permitir que o indivíduo de excelente 

atuação empresarial realize livremente seu trabalho. 

Tem ainda a tarefa de transformar o desejável no 

possível e o possível no efeito. 
 

Nos dias atuais é comum uma gestão por 

objetivos. Este tipo de gestão envolve a definição 
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dos objetivos, a criação de oportunidades (criação e 

não adaptação de tarefas), o desenvolvimento 

pessoal e a descentralização administrativa 

(aperfeiçoar a estrutura organizacional) levando um 

melhor desempenho, para Ferreira (2002). 
 

De acordo com as proposições de Vroon 

(1997), a gestão por objetivos, deve ser justo e 

racional, prever e julgar o desempenho de forma 

cuidadosa, proporcionar ao indivíduo uma 

oportunidade de automotivação através da definição 

de seus próprios objetivos. 
 

O mundo também reflete muito sobre a 

gestão participativa, que para ocorrer às empresas 

(neste caso, nossas escolas) deve investir em 

informação, treinamento, comunicação, para que 

ocorra mudança cultural, de atitudes e valores. 

Desta forma pode-se sugerir então um ambiente 

participativo, onde os próprios professores 

encontraram alternativas aos problemas e 

alcançarão e participarão nos resultados e 

modificações na estrutura organizacional. 
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O GESTOR E SUAS FUNÇÕES NA ESCOLA 
 

 

O bom gestor para Ferreira (2002) tem que 

ter três aspectos muito importantes, que são visão, 

fornecimento e proteção. Ou ainda, em uma 

abordagem menos formal devem ter visão (viva 

ideia do que será o futuro), missão (objetivo 

concreto) e previsão (conhecimento antecipado). 
 

Este gestor deve ser flexível, ou seja, 

avaliar a situação e criar a resposta mais 

adequada. E por fim, o autor define que os gestores 

têm o constante desafio de sentirem prazer naquilo 

que fazem e que encaminham as suas equipes no 

sentido da sua própria visão. São as pessoas que 

passarão para pensar onde estão e para onde 

querem ir com suas equipes. 
 

Segundo Gil (2001), o diretor teria que ser 

capaz de atender aos usuários internos e externos, 

manter-se aberto para novas tecnologias 

administrativas, proporcionar para organização 
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professores capacitados e motivados, preocupar-se 

com a qualidade de vida no trabalho, agregar valor 

aos professores, à escola, aos alunos, pais e 

funcionários. 
 

Assim o diretor precisa preocupar-se em 

atingir os objetivos tanto da escola quanto dos 

professores, funcionários, pais e alunos. É 

necessário conhecer todos para desenvolver 

estratégias que possibilitem o crescimento pessoal 

de seus professores e funcionários ao mesmo 

tempo em que garantem o alcance das metas e a 

realização da missão da escola e a satisfação de 

seus alunos e pais. 
 

Gil (2001) conclui que os gestores que 

promovem o ajustamento cultural em relação as 

mudanças ambientais apresentam melhores 
 

condições para desenvolver-se quando comparadas 

as mais rígidas em relação aos estímulos externos. 

 
 

 

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES 
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Há muitos anos indiretamente a sociedade 

educacional vem discutindo a formação dos 

professores. No final do século XIX estes estudos 

foram acentuados devido ao projeto do Banco 

Mundial que cita este aspecto para a qualificação 

das instituições. 
 

Neste momento do estudo somente será 

destacado às ideias sobre formação dos 

professores no final do século XIX até os dias de 

hoje, isso não significa o descarte dos anos 

anteriores, a história, pois é notório sua influência 

no presente. 
 

Segundo Nóvoa (1997), a formação 

estimula a perspectiva crítico-reflexiva fornecendo 

meios de um pensamento autônomo e facilitando as 

dinâmicas de auto formação participativa. Implica 

na construção da identidade profissional por um 

trabalho reflexivo crítico e não por acumulação. 
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“[...] cada professor é chamado a 

desempenhar, simultaneamente, o papel de 

formador e de formado”. (NÓVOA, 1997, p 26). 
 

Nóvoa (1997), relata ainda que a formação 

promove a preparação de professores reflexivos, 

assumindo a responsabilidade do seu próprio 

desenvolvimento profissional e participando como 

protagonista na implementação das políticas 

educacionais. Completa que o professor 
 

competente possui capacidade de 

autodesenvolvimento reflexivo. 
 

O caminho proposto por Nóvoa (1997) é 

instituir nos modelos e nas práticas de formação, 

uma nova relação dos professores com o saber 

pedagógico e cientifico. 
 

O professor em formação está se 

preparando para efetivar as tarefas práticas de ser 

professor, não se trata de formá-lo como reprodutor 

de modelos práticos dominantes, mas capaz de 

desenvolver a atividade material para transformar o 

mundo natural e social humano. (PIMENTA, 1998). 
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Para Perrenoud (1999), os professores se 

limitaram a ensinar conhecimentos e avaliá-los, não 

souberam realmente organizar e avaliar processos 

de projeto e situações problemas. 
 

Por este fato Nóvoa (1997), escreve que as 

escolas não podem mudar sem o empenho dos 

professores, e estes também não podem mudar 

sem uma transformação das instituições em que 

trabalham. A mudança educacional depende dos 

professores e da sua formação, mas não é só isso, 

o desenvolvimento profissional dos professores tem 

de estar articulado com as escolas e seus projetos. 
 

O modelo de ensino e o modelo do 

professor assumido pelo sistema educativo e pela 

sociedade têm de estar presente nas atividades de 

formação de professores, a todos os níveis, 

exigindo interconexão entre o currículo da formação 

inicial de professor e o de formação permanente de 

professor. Desta forma na formação inicial não 

oferece produtos acabados, mas sim a primeira 

etapa do desenvolvimento profissional. 
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O autor acima cita a reflexão como 

instrumento de desenvolvimento do pensamento e 

da ação. Cita ainda Donald Schon (1983), como 

idealizador do conceito reflexão-na-ação, onde o 

professor aprende a partir da análise e 

interpretação da sua própria atividade. 
 

Para Schon (1983, apud NÓVOA, 1997), a 

concepção de conhecimento prático pessoal é a de 

um conhecimento experimental com valores 

positivos carregados para prática. Este pensamento 

prático influência e determina a prática de ensino, 

pois trata de teorias práticas, implícitas, de ação 

sobre o que é ensino e são estas teorias que 

influência m o pensar e o atuar em sala de aula. 
 

Quando o professor pesquisa reflete sobre 

sua ação docente, constrói saberes que lhe permite 

aprimorar o seu fazer docente. A pesquisa é um 

instrumento da pratica profissional do professor. 

(PIMENTA, 1998). 
 

O autor acima define ainda que as 

transformações das práticas docentes só se 
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efetivam na medida em que o professor amplia sua 

consciência sobre a própria prática. E o 

alargamento da consciência ocorre pela reflexão 

sobre a ação, construindo saberes na ação. A 

reflexão sobre a reflexão na ação proporciona a 

reflexão que se eleva da situação imediata, e 

possibilita elaboração teórica de seus saberes. 
 

Para promover a qualidade de ensino na 

escola numa perspectiva inovadora é necessário 

desencadear uma mudança radical dos programas 

de formação de professores a partir na escola do 

pensamento prático do professor que obrigará 

repensar, não só a natureza do conhecimento 

mobilizado na escola e dos princípios e métodos de 

investigação na e sobre a ação, mas também o 

papel do professor como profissional e os 

princípios, conteúdos e métodos da sua formação. 

(PIMENTA, 1998). 
 

Para Pimenta (1998), o movimento prático-

teórico-prático possibilita o professor criar novos 

 
 
 

21 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.1 n.1, p.1-208, fev.2019 
 

 
 
 

 

hábitos ou uma nova cultura profissional, ou 

desenvolver-se como professor autônomo. 
 

Nóvoa (1997), cita as três atitudes 

necessárias ao ensino reflexivo determinadas por 

Krogh e Crewes (1989) e Ross (1997) que são: 

mentalidade, responsabilidade e entusiasmo. 
 

De acordo com o autor acima o profissional 

reflexivo constrói de forma idiossincrática o seu 

próprio conhecimento profissional, o qual incorpora 

e transcende o conhecimento emergente da 

racionalidade técnica. 

 
 

GESTÃO EM SALA DE AULA 
 

 

Para Freire (1996), a formação dos 

professores junto com a reflexão sobre sua pratica 

educativa favorece a autonomia do aluno. 
 

O autor reafirma a importância da prática 

educativa crítica, ou seja, a sua gestão em sala de 

aula acontecer o professor necessita pesquisar, 

respeitar os saberes do aluno, ter crítica e ética, 
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aceitar o novo, reconhecer a identidade cultural sua 

e doa alunos, ter consciência sobre ensinar e não 

só transferir conhecimento, ter bom senso, 

humildade, alegria, esperança e curiosidade. 

Para  o  autor  o  professor  ainda deve ter 
 

segurança, generosidade, comprometimento, 

liberdade, autoridade, saber escutar, possibilitar o 

diálogo, quere bem os educandos e saber que a 

educação é uma forma de intervenção no mundo. 

 
 

A RELAÇÃO GESTOR EDUCACIONAL, 
 

PROFESSORES E GESTÃO ESCOLAR 
 

 

As escolas precisam considerar os 

professores como pessoas e não como meros 

recursos de que a organização pode dispor, devem 

tratá-los como parceiros, pessoas que investem na 

organização, com o capital humano e que tem a 

legitima expectativa de retorno de seu investimento. 

(GIL, 2001, p.51). 
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Chiavena (1999) citado por Gil (2001) vai 

além, pois diz que os professores deveriam ser 
 

reconhecidos como fornecedores de 

conhecimentos, habilidades, capacidades e o mais 

importante aporte para as organizações: a 

inteligência. 

Segundo Gil (2001),  as escolas precisam 
 

criar capacidades organizacionais globais 

indagadas em que seus professores estão 

preparados para atender os desafios atuais. 

Quantos professores são sensíveis à cultura e a 

peculiaridades de cada mercado, quantos são 

capazes de representar adequadamente os 

interesses da escola para uma plateia global. 
 

Para as escolas atingirem os objetivos 

esperados pelos alunos e pais ela necessita de 

pessoas ágeis, competentes, empreendedoras e 

dispostas a assumir riscos, por tanto requere muito 

mais do que pessoas simplesmente treinadas. 
 

Neste mercado escolar tão competitivo nos 

últimos anos o autor afirma que os professores 
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devem estar em constante busca de conhecimento 

e desenvolvimento de suas competências que irão 

contribuir em projetos inovadores para a escola. 
 

Para Gil (2001) o diretor e o coordenador 

devem estar atentos na identificação junto aos 

professores, dos níveis de conhecimento, 

habilidade e atitudes requeridas para a execução 

das tarefas que executam. 
 

Para que o professor se dedique e queira 

atingir os objetivos da escola, Gil (2001) cita a 

importância da motivação. Não pensando que o 

diretor e o coordenador irão motivar o professor, 

mas irão criar estratégias que estimulem o mesmo, 

assim estas estratégias sanarão as necessidades 

do seu corpo docente. 
 

O gestor da escola ou de pessoas, 

segundo o autor pode realizar simples ações como: 

valorizar as pessoas, reconhecer os avanços, 

encorajar iniciativas, oferecer incentivos, enriquecer 

as funções, delegar autoridade, fazer avaliações e 

promover mudanças. 
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É nítida para Gil (2001), a importância do 

professor na escola como empresa: 

 
 

Para  garantir vantagem  competitiva  
à empresa é necessária à utilização 
das pessoas com capacidades 
distintas para criar competências 
insuperáveis em determinado setor 
da educação. (GIL, 2001, p.40). 

 

 

O autor afirma ainda que empregar 

professores sem qualificação requerida custa muito 

dinheiro à organização. Pode acarretar problemas 

sem qualificação na educação e no atendimento, 

gerar hostilidade por parte dos alunos e pais, 

favorecer conflitos interpessoais e intergrupais, o 

que por aumentar a rotatividade de professores 

gerando outras complicações à escola. 
 

As organizações tendem a definir o 

comportamento desejado de seus professores no 

desenvolvimento de uma tarefa, afirma Vroon 

(1997). 
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Para encontrar o ponto central do problema 

necessário para Gil (2001) que a escola perceba a 

discrepância de desempenho existente de cada 

professor, ou seja, o desempenho real e o 

desempenho esperado. Quando encontrar a 

discrepância será fácil identificar os problemas de 

integração dos professores, coordenadores, de 

motivação e de sub aproveitamento do potencial. 
 

Tanto Gil (2001) como Vroon (1997) 

ressaltam que o ponto de partida para o 

desenvolvimento da qualidade em uma escola é a 

atitude dos indivíduos em relação à qualidade. 
 

E continuam dizendo que a mudança de 

atitude dos professores envolve mais que 

aprimoramento envolve inovação na pedagogia e 

didática utilizada em aulas. 
 

E por fim, os autores definem que os 

professores deverão ter como objetivos fazer 

emergir a criatividade e a iniciativa e criar uma 

cultura comum junto à escola, disposta a aceitar 

mudanças. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A pesquisa bibliográfica possibilitou 

perceber a ausência de publicações atuais voltadas 

diretamente a gestão de sala de aula, diante de um 

momento social de tantas mudanças acarretado 

pelo sistema capitalista e tecnológico em que 

vivemos, onde alunos adentram a escola com 

diversos conhecimentos e atitudes vindos deste 

momento social. 
 

Apresenta-se que os professores como 

também os diretores não estão seguindo os 

princípios ressaltados por alguns autores durante a 

revisão literária, como por exemplo, a importância 

de os professores estarem evoluindo sua didática e 

aprendizagem de acordo com as mudanças da 

sociedade. 
 

Este princípio, é citado por Sampaio 

(1996), onde diz que tudo mudou e que não há 

razão para o ensino continuar como na época em 
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que nossos ancestrais aprendiam. Não se pode 

deixar que as aulas sejam uma repetição rotineira, 

sendo só uma realidade sem transformação que se 

tornou um marco de limitações. 
 

A pesquisa literária nos possibilitou 

perceber a influência não só da formação dos 

professores sob os alunos, mas aumentou o campo 

de analise passando a observar que a postura, a 

didática do professor atual é determinada pelo meio 

que se encontra, que envolve diretores, 

coordenadores, pais, alunos, como também por sua 

identidade. 
 

Neste fato da identidade nos reportamos 

ao professor quando aluno, pois nesta fase os 

professores iniciam inconscientemente a sua 

escolha docente, ou seja, um professor nesta fase 

influência ra positivamente ou negativamente os 

alunos quanto a docência e formação quando 

professor. 
 

Este mapeamento de ideias foi encontrado 

também na observação de uma pesquisa de 
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campo, pois diretores muitas vezes não dispostos a 

aceitar o novo, pois não possuem uma formação 

continua para acompanhar os avanços no 

conhecimento cientifico ficam só com o 

conhecimento de senso comum, dificultando a sua 

visão gestacional e educacional. Proporcionam uma 

influência aos professores que por sua vez 
 

também não possuem uma didática e uma 

pedagogia e uma pedagogia mais eficaz e eficiente 

por não terem a junção do conhecimento adquirido 

com a vivência profissional e o conhecimento 

cientifico, e assim estes acarretam aulas 

tradicionais ministradas como as que tiveram em 

sua formação, resultando alunos desmotivados que 

por consequência não conseguem obter uma 
 

aprendizagem que vise o desenvolvimento global, 

sendo eficaz e eficiente. 
 

Quando diretores, coordenadores e 

professores visão as suas formações continuas, o 

cenário é contrário, pois as ideias e práticas 

educacionais se contemplam caminhando em uma 
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espiral de evolução onde reflete em consequência s 

positivas aos alunos e pais. 
 

Podemos ressaltar que alunos motivados 

poderão tornar-se cidadãos com uma formação 

consciente. Isto é um ciclo que ocorre na educação 

em todos os aspectos e níveis. E temos que ter 

atenção nas nossas atitudes que tornaram espelhos 

para os outros. 
 

Esta relação da identidade dos professores 

também é focada por Nóvoa (1997) e outro fato 

importante é a competência do professor que está 

relacionada ao conhecimento como cita Perrenoud 

(1999). 
 

Assim fica claro a importância da formação 

e docência par alcançar objetivos da escola como 

cita Gil (2001) e Vroon (1997) que o ponto de 

partida para o desenvolvimento da qualidade em 

uma escola é a atitude dos indivíduos em relação à 

qualidade. Sendo que os professores devem ter 

mudanças que envolvam inovação na pedagogia e 

didática utilizadas em aulas. 
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Cita-se ainda que poucos são os autores 

que ressaltam a importância do tema legislativo na 

formação dos professores, são tratados 

superficialmente por acreditarem que inicialmente 

este tema está mais direcionado aos gestores 

escolares e não aos professores. 
 

Pode-se refletir que pelo fato de os 

professores inicialmente atuarem com os alunos e 

não como diretores. Mas esta pesquisa premissa 

tornasse negativa, pois os autores ligados 

diretamente ao centro da Scola (aluno) são os 

professores, sendo assim todas suas práticas aos 

alunos querendo ou não, envolvem a legislação de 

um sistema de ensino. Suas práticas pautadas ou 

não na legislação em vigor irão refletir neste aluno 

positiva ou negativamente, que por sua vez 

atingirão os diretores, pais e refletirão na gestão 

escolar. 
 

Assim a análise bibliográfica dos 

professores e diretores durante suas gestões na 

sala de aula e na escola, respectivamente, 
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possibilitou estabelecer relações com as teorias 

cientificas, dando assim abertura para as 

realizações de trabalhos mais profundos no âmbito 

escolar. 
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Pensar e aprender matemática 
Luiz Cesar Limonge 

 

A escola enquanto ferramenta a serviço dos 
interesses da sociedade tem se qualificado cada 
vez mais em produzir pessoas capazes de atuar 
satisfatoriamente nas instituições sociais, inclusive 
naquelas ligadas ao próprio ensino. A escola 
"vivida" cria elementos capazes de reproduzir 
métodos e processos quase que de forma 
automatiza. A Matemática, não obstante, é quase 
sempre apresentada de forma acrítica e 
desconectada da realidade. A escola não pode ser 
pensada senão interagindo com todo o universo de 
conhecimento que a cerca e do qual ela faz parte. 
Lembrando Morin "o objetivo do conhecimento não  

é descobrir o segredo do mundo numa palavra 
mestra, é dialogar com o mistério do mundo" 
(BRANDÃO, 1999, p.61).  

Outro aspecto de extrema relevância é o fato 
de que o ensino da Matemática está baseado 
principalmente na utilização de modelos ou 
algoritmos para a solução de questões objetivas e 
até mesmo de problemas. Não há a preocupação 
por parte dos educadores de fornecer aos alunos 
ferramentas mentais para que estes possam 
descobrir o caminho da solução, diz-se a eles com 
frequência "siga por aqui!". Acerca disso, o Dr. 
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Polya disse em seu artigo sobre a resolução de 
problemas de Matemática na high school:  

“Resolver um problema é encontrar os meios 
desconhecidos para um fim nitidamente imaginado. 
Se o fim por si só não sugere de imediato os meios, 
se por isso temos de procurá-los refletindo 
conscientemente sobre como alcançar o fim, temos 
de resolver um problema. Resolver um problema é 
encontrar um caminho onde nenhum outro é 
conhecido de antemão, encontrar um caminho a 
partir de uma dificuldade, encontrar um caminho 
que contorne um obstáculo, para alcançar um fim 
desejado, mas não alcançável imediatamente por 
meios adequados... se a educação não contribui 
para o desenvolvimento da inteligência, ela está  
obviamente incompleta”. (KRULIK E 
REYS,2003,p.1)  

Este trabalho tem a pretensão de buscar 
estratégias eficientes para permitir que o educando 
assimile de maneira melhor os conteúdos 
Matemáticos através da resolução de problemas. 
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1.PROBLEMAS E MAIS 
 

PROBLEMAS... 
 
 
 
 

 

É uma tolice responder a uma 
pergunta que não tenha sido 

compreendida. 
 

George 
Pólya 

 

 

O ponto de partida é entender 
 
 

Não são poucos os professores que consideram 

a resolução de problemas como o grande trunfo no 

ensino da Matemática. Utilizam-se deste artifício 

com grande frequência, propondo a seus alunos 

situações contextualizadas e, a seu ver, 

interessantes. Após uma série de problemas 

propostos, e resolvidos pelo professor, vêm então 

os problemas para solução por parte dos alunos. E 

qual não é a surpresa do professor quando se 

depara com uma turma quase inteira de braços 
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cruzados aguardando a solução na lousa para ser 

copiada. O que ocorreu? 

 

O ponto de partida para se trabalhar com um 

problema é descobrir se o aluno entendeu o 

problema. Fazer uma leitura compartilhada logo 

após propô-lo vai garantir que o aluno preste 

atenção àquilo que se escreveu. Uma pequena 

explanação por parte do professor, seguida de uma 

segunda leitura, esta individual e silenciosa pelos 

alunos, leva-os a pensar mais calmamente naquilo 

que foi lido. E aí então poderá ocorrer o 

entendimento sobre o que trata, e o que quer o 

problema. O interesse pela busca da solução do 

problema ocorrerá mediante a compreensão por 

parte do aluno daquilo que se leu. 

 

 

Fazendo as perguntas certas 
 
 

Entendido o problema, é interessante se 

levantar alguns questionamentos do tipo: já 
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realizamos algum problema semelhante a este? Ou 

ainda: o que o problema quer que calculemos? 

 

Isto ajudará os alunos a buscarem em sua 

memória, ou no caderno, situações semelhantes 

que possam nortear o trabalho de resolver o 

problema. A indagação de “o que quer o 

problema?” os levará a refletir acerca de quais 

possíveis caminhos deverão percorrer, ou quais 

modelos de problemas anteriores poderão ser 

adotados como referencial de solução. 

 

O plano de ação a ser seguido para se alcançar 

o objetivo de resolver o problema pode estar 

baseado tanto em problemas anteriormente 

resolvidos, semelhantes ao que se propôs, como 

nas próprias experiências e conhecimentos prévios 
 

dos alunos, devidamente organizados e 

trabalhados pelo professor, a partir da exposição de 

ideias dos alunos de como resolver o problema. 

 
 
 

 
39 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.1 n.1, p.1-208, fev.2019 
 

 
 
 

 

Partindo para a ação 
 
 

Escolhido o caminho a seguir, é hora de 

rabiscar o caderno, colocar em prática a teoria dos 

alunos de como resolver o problema. O professor 

deve incentivar ao máximo que todos os alunos 

tentem solucionar o problema, compreendendo que 

no caminho da solução podem ocorrer erros, mas 

que só chega ao resultado esperado o aluno que se 

arriscou a errar, pois a partir dos erros se 

constroem novos acertos. 

 

 

Pensando no que se fez 
 
 

Está aí o momento mais importante da 

resolução de um problema: pensar no que se fez 

para resolvê-lo. É neste momento que o professor 

deverá ter habilidade e preparo para conjugar as 

várias formas de solução (muitas delas corretas) 

dos alunos, promovendo a sistematização da 

solução, e eventual escolha do melhor caminho 
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para atingi-la, sem desfazer-se ou desmerecer 

outras soluções propostas pelos alunos, desde que 

corretas. Este é o momento de refletir sobre a ação, 

e promover a assimilação do conteúdo trabalhado 

no problema, gerando assim a capacidade por 

parte dos alunos de resolver novos problemas 

semelhantes àquele que foi proposto, entendido o 

que se fez para resolvê-lo. 

 
 
 

 

O que foi apresentado até aqui nada mais é do 

que a sistematização proposta por Pólya para a 

resolução de problemas, abordada em seu livro “A 

arte de resolver problemas” (Editora Interciência, 

Rio de Janeiro, 1977), no qual são descritas as 

quatro etapas de resolução de problemas segundo 

Polya, a saber, compreender, planejar, executar e 

interpretar. Tais passos foram trabalhados com 

alunos do 7º ano (6ª série), a partir de atividades 

propostas em sala de aula. O capítulo a seguir 
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relata estas experiências, bem como sua eficácia 

no aprendizado da Matemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. DA TEORIA À PRÁTICA 
 
 
 
 

 

Se experimentar prazer com a Matemática, 
não a esquecerá facilmente e haverá, então, 

uma grande probabilidade de que ela se 
torne alguma coisa mais: uma ocupação 

favorita, uma ferramenta profissional, a 
própria profissão, ou uma grande ambição. 

 
George 

Pólya 
 
 
 

 

Em qualquer nível de ensino, uma dificuldade 

muito grande no trabalho com resolução de 
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problemas é convencer os alunos a registrarem os 

detalhes do problema no papel. Aqueles que 
 

registram coerentemente as informações 

pertinentes têm possibilidades maiores de se 

tornarem resolvedores de problemas bem-

sucedidos. 

 

Um pouco da má vontade dos alunos para 

escrever detalhes, pode vir de uma resistência à 

exigência generalizada de que a informação deva 

ser traduzida em expressões numéricas. Os 

símbolos e a gramática da matemática constituem 

uma linguagem não familiar, e os alunos diferem na 

rapidez e facilidade com que conseguem 

compreendê-los. Quando a linguagem das 

expressões numéricas não é familiar, os alunos 

precisam se empenhar para compreender o 

enunciado do problema, escrito numa linguagem 

estranha para ele, em vez de se concentrar no 

problema propriamente dito. 
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Urna abordagem alternativa na fase inicial do 

ensino de resolução de problemas é ministrar uma 

linguagem ilustrada com a qual os alunos possam 

registrar as informações. Por experiência, essa 

linguagem os incentiva a passar informações para o 

papel. Além disso, eles tendem a registrá-las nas 

formas que acham úteis. Então, tendo incluído bons 

hábitos no processamento de informações no nível 

elementar, podemos propor problemas cada vez 

mais sofisticados e introduzir a linguagem simbólica 

à medida que os alunos progridam. 

 

A seguir veremos dois planos de aula que foram 

colocados em prática, os quais apresentam a 

abordagem de conteúdos matemáticos a partir da 

resolução de problemas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
44 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.1 n.1, p.1-208, fev.2019 
 

 
 
 

 

1º PLANO DE AULA 
 

CONTEÚDO: Conjunto dos Números Inteiros. 
PÚBLICO ALVO: Alunos do 7º ano (6ª série) do 
Ensino Fundamental II.  
JUSTIFICATIVA: A ampliação do conjunto dos 
números Naturais, a partir da incorporação dos 
números Inteiros Negativos.  
OBJETIVOS GERAIS: Descobrir a utilização dos 
inteiros. Introduzir os inteiros no cotidiano do 
aluno, através da análise da movimentação 
bancaria (extrato de conta corrente)  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Capacitar os alunos a 
executarem operações de soma e subtração 
envolvendo os números inteiros.  

METODOLOGIA: Diálogo, mostrando-lhes uma 
situação-problema envolvendo um extrato bancário 
fictício para, em seguida, propor a pergunta: “ao 
final do período o personagem estará com a conta 
positiva, ou negativa?”, momento em que os alunos 
serão convidados a obter a resposta a partir do 
extrato proposto. O professor atua como orientador 
durante o processo, permitindo aos alunos testarem 
suas próprias teorias de solução. Ao final, serão 
sistematizadas as soluções dos alunos na lousa 
pelo professor, que proporá uma nova situação-
problema para os alunos resolverem.  
RECURSOS: Os Recursos Humanos professor-
aluno com aulas explicativas. 
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Os Recursos didáticos utilizados são quadro negro 
e giz, papel A4 com o extrato fictício impresso, 
impressora, lápis, caneta, caderno e calculadora 
para checar os resultados.  
AVALIAÇÃO: Diagnóstica, com base na 
participação de todos na aula e apresentação de 
dúvidas na resolução de exercícios. 
 

BIBLIOGRAFIA: DANTE, L.R. Tudo é 
matemática, 6ª. Série, São Paulo: Ática, 2011 
 

 

1. COMPREENSÃO DO PROBLEMA 
 
 

Num bate-papo bastante informal, 

questionou-se se os alunos já haviam tido contato 

com um extrato de conta bancária, ao que a grande 

maioria respondeu afirmativamente. Questionados 

acerca do que vem a ser saldo bancário, nem todos 

tiveram tanta certeza em como responder, mas 

tendo ouvido a resposta de alguns colegas, 

rapidamente concordaram que se trata do valor 

disponível na conta bancária para utilização, 

podendo ser positivo ou negativo. 
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Neste momento foi então apresentado um 

extrato de conta bancária fictícia (vide anexos), no 

qual não aparecia o saldo final, propondo-se a 

seguinte questão: Ao final deste período a conta 

bancária teria ficado positiva ou negativa? 

 

2. ESTABELECENDO UM PLANO 
 
 

Os alunos foram então desafiados a tentar 

responder à pergunta do problema, trabalhando em 

duplas. Foram inicialmente questionados se já 

haviam analisado um extrato de conta bancária 

anteriormente, se tinham ideia de como chegar à 

resposta pedida pelo problema, ou se já tinham se 

deparado com algum tipo de problema que pudesse 

servir de ajuda nesta situação. Alguns alunos 

lembraram um exercício que tinham feito que 

envolvia uma subtração onde a segunda parcela 

era maior do que a primeira, ficando o resultado 

negativo. Outros se lembraram de ter participado 

com os pais da execução do orçamento doméstico, 
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e que no final se depararam com um saldo negativo 

(o que em geral é associado como perda de algum 

benefício ou presente...). Neste momento, a ideia 

de uma dupla acaba influência ndo a resolução de 

outras, o que se mostra muito proveitoso. 

 

3. EXECUTANDO O PLANO 
 
 

Por um período de aproximadamente 20 

minutos, os alunos discutiram com seus pares, 

executaram cálculos e chegaram ao valor do saldo 

final da conta bancária, sendo que a grande maioria 

acertadamente, o que gerou grande euforia quando 

publicado o resultado correto. Algumas duplas, 

durante a execução, perguntaram se poderia 

utilizar-se de uma tabela de crédito/débito, utilizada 

numa tarefa anteriormente trabalhada com a turma, 

o que foi prontamente aceito e resultou numa 

grande facilidade para os alunos em termos de 

organização dos cálculos a serem feitos. Para se 

efetuar uma checagem final, o uso de calculadora é 
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bastante proveitoso, desde que os dois elementos 

da dupla a utilizem. 

 

4. RETROSPECTIVA 
 
 

Algumas duplas foram convidadas a apresentar 

na lousa o modo como haviam chegado ao 

resultado, o que nem sempre seguiu um mesmo 

modelo de execução. Algumas duplas fizeram os 

cálculos na ordem em que estes foram propostos, 

enquanto outras duplas somaram todos os valores 

positivos, todos os negativos e, por fim, subtraíram 

um total do outro. Foi possível então mostrar aos 

alunos que neste problema, assim como em outros, 

não há apenas um caminho para se chegar à 

resposta, dando-se a eles a possibilidade de 

escolher o que lhes parecesse melhor. A avaliação 

que se fez do processo foi bastante positiva, visto 

que houve participação expressiva da turma, quer 

nas discussões como na execução dos cálculos, 

resultando na assimilação do conteúdo proposto de 
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modo bastante satisfatório. Um novo problema 
 

envolvendo extrato bancário foi proposto em 

seguida, tendo sido resolvido corretamente pela 
 

maioria dos alunos, agora trabalhando 

individualmente. O uso de calculadora nesta 
 

atividade pode ser algo interessante num segundo 

problema, mais longo que o primeiro, em que o 
 

tempo seja um fator limitante. 
 
 
 
 
 

2º PLANO DE AULA 
 

CONTEÚDO: Tabelas e gráficos, interpretação e 
construção.  
PÚBLICO ALVO: Alunos do 7º ano (6ª série) do 
Ensino Fundamental II.  
JUSTIFICATIVA: Desenvolver nos alunos a 
capacidade de leitura e interpretação de dados a 
partir de diferentes tipos de gráficos.  
OBJETIVOS GERAIS: Reconhecer gráficos e 
tabelas como importantes instrumentos para a 
comunicação de informações.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Interpretar tabelas 
de dupla entrada; interpretar e construir gráficos de 
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colunas; utilizar escalas nos eixos horizontal 
e vertical. 

 

METODOLOGIA: A atividade consiste em 
construir um gráfico de colunas a partir de dados 
referentes aos gastos de uma família relatados em 
uma planilha de orçamento doméstico. O aluno 
deverá construir este gráfico estando atenta aos 
seus elementos: escala, legenda, título dos eixos 
horizontais e verticais e título do gráfico. Após a 
construção do gráfico, o aluno irá interpretá-lo, a 
partir de questões propostas pelo professor. 

 

RECURSOS: Os Recursos Humanos professor-
aluno com aulas explicativas.  
Os Recursos didáticos utilizados são quadro 
negro e giz, papel A4 com o um orçamento 
doméstico fictício impresso, impressora, lápis, 
caneta, caderno, planilha eletrônica.  
AVALIAÇÃO: Diagnóstica, com base na 
participação de todos na aula e apresentação de 
dúvidas na resolução de exercícios, bem como 
avaliar se o aluno representou no gráfico todos os 
elementos solicitados: escala, legenda, título dos 
eixos horizontais e verticais e título do gráfico.  
BIBLIOGRAFIA: 
http://www.coceducacao.com.br/pl_aula/pl_aula_fic 
ha/0,6994,POR-1752-1773-1983,00.html, acesso  

em 11/10/2012 às 23:49 hs. 
http://revistaescola.abril.com.br/fundamental-  
1/graficos-tabelas-organizar-informacoes- 
646489.shtml, acesso em 11/10/2012 às 23:47 hs. 
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1. COMPREENSÃO DO PROBLEMA 
 
 

Para iniciar a conversa, foi apresentado com 

ajuda de um projetor o texto “Gráficos e tabelas 

para organizar informações”, que deu uma base 

para que os alunos pudessem vir a escolher o tipo 

de gráfico que melhor se adequaria ao problema. 

Em seguida se lançaram as seguintes 

perguntas:”Você sabe o que é um orçamento 

doméstico (familiar)? Quantos já participaram da 

elaboração de um orçamento doméstico (familiar)?” 

Grande parte dos alunos, embora conheça o que é 

um orçamento doméstico, nunca participou da 

elaboração de um, pois seus pais não têm isto 

como prática rotineira. Foi então proposto aos 

alunos que analisassem um orçamento doméstico 

fictício, e a partir dele construíssem um gráfico 

representativo deste orçamento, tendo sido 

escolhido o modelo de gráfico de barras. 
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2. ESTABELECENDO UM PLANO 
 
 

Trabalhando em duplas, os alunos 

receberam uma cópia da tabela de orçamento 

doméstico (vide anexos), tendo sido questionados 

se neste problema poderia utilizar-se de algum 

outro problema ou exercício semelhante. Alguns 

alunos lembraram que haviam trabalhado com 

gráficos na aula de Geografia, fazendo a análise do 

aumento da população brasileira. Outros se 

lembraram de uma aula de Matemática, onde se 

discutiu o número de acidentes de automóvel com 

vítimas no Brasil nos últimos anos, tendo utilizado 

um gráfico de barras para iniciar a discussão. A 

partir daí a ideia de como fazer o gráfico começou a 

ficar mais clara, e algumas duplas começaram a 

fazer no caderno um esboço. 

 

3. EXECUTANDO O PLANO 
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Por um período de aproximadamente 30 

minutos, os alunos discutiram com seus colegas, 

fizeram um gráfico no caderno e o apresentaram 

para ver se estava certo. Houve muita dúvida em 

como representar o saldo final, bem como qual 

deveria ser a “altura” das barras para melhor 

visualização das informações. No geral a 

participação foi muito boa, apesar de que é 

necessário observar que os dois alunos estejam 

trabalhando, uma vez que nas duplas há sempre 

um (a) aluno (a) mais ativo e que acaba querendo 

resolver tudo sozinho(a). Foi sugerido que a tabela 

e o gráfico fossem feitos também com o auxílio de 

uma planilha eletrônica, desde que os alunos 

tivessem conhecimento para executar a tarefa ou 

seus pais pudessem ajudar na execução. 

 

4. RETROSPECTIVA 
 
 

Foram escolhidas duas duplas para apresentar 

à sala os seus gráficos, explicando o modo como 
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haviam pensado a situação, e como efetuaram a 

construção do gráfico. Enquanto uma dupla achou 

mais prático identificar as despesas colocando o 

tipo de gasto sobre a respectiva barra, a outra dupla 

preferiu criar uma legenda, identificando cada gasto 

mediante uma cor diferente, obtendo assim um 

efeito visual muito bom. A maioria dos alunos 

conseguiu ver amplas possibilidades de aplicação 

deste recurso em novas situações, visto que 
 

possibilita uma melhor visualização das 

informações apresentadas, de uma maneira muito 

agradável e rápida. Lembraram inclusive de ter visto 

por diversas vezes gráficos do tipo nos horários 

eleitorais, quando os candidatos desejam mostrar 

rapidamente coisas que fizeram durante sua vida 

pública. Foi solicitado então que cada aluno 

convidasse seus pais a se sentarem naquele mês e 

fizessem um orçamento doméstico simplificado 

(conforme modelo em anexos), e a partir dele, 

construíssem um gráfico de barras para análise. 

Esta atividade teve pouco retorno, uma vez 
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que os pais não se sentem muito à vontade de 

estarem discutindo o assunto com seus filhos. 

Aqueles que conseguiram, porém, fizeram questão 

de mostrar em sala para o professor e colegas o 

resultado. Tanto durante a execução do gráfico, 

como no momento de apresentar aquilo que haviam 

feito à sala, houve boa participação dos alunos. Um 

novo problema envolvendo o mesmo tema foi 

proposto em uma atividade avaliatória dias depois, 

tendo alcançado um nível de acerto expressivo 

(acima de 70%) 
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3.TECNOLOGIA X MEMORIZAÇÃO 
 
 
 
 

 

“Os computadores estão alterando a paisagem do 

nosso ambiente social e intelectual e, sem dúvida, 

vieram para ficar. Eles produzirão modificações nas 

teorias de aprendizagem e, portanto, no ensino. 

 

Novas maneiras de pensar e de conviver estão 

sendo elaboradas no mundo das telecomunicações e 

da informática. As relações entre os homens, o 

trabalho e a própria inteligência dependem, na 

verdade, da metamorfose incessante dos dispositivos 

informacionais de todos os tipos. “Escrita, leitura, 

visão, audição são modificados por uma informática 

cada vez mais avançada.” 

 

(PIERRE LEVY, As tecnologias da inteligência) 

 

Nas duas atividades propostas neste trabalho, 
 

é sugerido o uso de algum tipo de tecnologia 

(calculadora e computador). Isto ocorre por conta 

 
57 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.1 n.1, p.1-208, fev.2019 
 

 
 
 

 

da grande familiaridade que os alunos possuem 

com a tecnologia, bem como para aumentar o 

interesse e a participação dos mesmos, uma vez 

que foi pedido a eles algo que a maioria deles 

domina relativamente bem. Vale o comentar que a 

tecnologia não é uma estratégia imprescindível, 

mas necessária nos nossos dias. Quando o livro 

chegou, a escola não foi abolida, mas se 

transformou numa necessidade maior, pois o livro 

tinha de ser interpretado. O nosso aluno precisa ser 

guiado no uso pedagógico da informática, 

principalmente pelo fato de que ela introduz um 

novo e importante tipo de recurso: a simulação. 

 

A simulação por computador permite que o 

aluno explore modelos mais extensos e em maior 

número do que se estivesse reduzida aos recursos 

de sua memória ou imaginação. A informática da 

simulação e da visualização também é uma 

tecnologia intelectual que, embora também estenda 
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a memória, funciona mais como uma extensão da 

imaginação. 

 

A simulação, que podemos considerar uma 

imaginação auxiliada por computador, pode ser 

considerada uma ferramenta de ajuda ao raciocínio, 

introduzindo um modo diferente de raciocinar, de 

aprender; uma nova forma de apresentação do 

saber. 

 

No uso de computadores, entendidos como 

uma nova tecnologia da inteligência, podemos 

pensar que existem duas maneiras de tornar a 

inteligência humana mais poderosa através da 

interação com o computador: 

 

1. Usar o computador como um dispositivo 

temporário, para impulsionar o conhecimento ou 

a habilidade humana com a meta de trazer os 

alunos até um ponto onde eles consigam 
 

desempenhar competentemente tarefas 

complexas sem o computador. Essa é a visão 
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clássica e ainda dominante da Educação. O 

professor e o computador estariam presentes 

durante uma fase da aprendizagem e o 

desempenho independente do aluno seria a 

meta, o ensino efetivo exigindo urna diminuição 
 

em etapas da interação com o 

professor/computador. 
 

2. Pensar nos computadores como 
 

"amplificadores inteligentes", ou seja, 

ferramentas a serem usadas habitualmente 

para completar tarefas mais eficientemente; 
 

considerar esses dispositivos como 

educacionais, imaginados para compartilhar 

permanentemente as tarefas com os humanos, 

expandir o significado do termo "Educação". 

 

Assim, podemos dizer que, à medida que os 

computadores forem se tornando cada vez mais 

disponíveis como ferramentas de extensão da 

inteligência, amplos usos educacionais, além dos 

que somos capazes de imaginar, irão surgir. A 
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escola precisa perceber que há uma nova forma de 

pensar. O conhecimento por simulação é não 

apenas uma estratégia a mais para tornar as aulas 

variadas, mas um tipo de pensamento, uma forma 

de raciocinar, uma nova tecnologia da inteligência. 

 

E o professor? Ele será mais importante do que 

nunca, pois ele precisa se apropriar da tecnologia, 

e introduzi-la na sala de aula no seu dia-a-dia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 

 

Parafraseando Caetano Veloso: “O pensamento 

parece uma coisa à toa, mas não é”. 

 

Vale à pena procurar conhecer um pouco mais 

quem é, e como pensa o nosso aluno. Lançar mão 
 

de novas técnicas e tecnologias 

indiscriminadamente sem o devido preparo e 

entendimento, pode ser um erro como tantos outros 

que já se cometeram na educação. Não se pode, 

porém, ignorar a presença de novas formas de 

aprender tão presentes no nosso cotidiano. Os 

recursos permitidos pelas novas tecnologias podem 

ampliar, dinamizar, validar e até mesmo impulsionar 
 

o processo ensino-aprendizagem a patamares 

nunca antes alcançados. Tudo isso, entretanto sem 

jamais deixar de lado uma figura imprescindível 

para que a educação formal aconteça: o mestre. 
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E o grande compositor tem ainda a chave que 

abre as portas da escola que desejamos ver: 

"Como é que a gente voa, quando começa a 

pensar". (Caetano Veloso) 
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ANEXOS 
 

1. Extrato Bancário e Tabela de Crédito/Débito 

feita por uma das duplas de alunos.  
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Luiz Cesar Limonge – Outubro 2012  
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2. Tabela de Orçamento Doméstico e Gráficos 

feitos em Planilha Eletrônica por duas 

duplas de alunos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte:  
http://raqueldonega.blogspot.com.br/2011/05/roteiro-de-  
producao-de-orcamento-mensal.html, acesso em 

11/10/2012 às 23:55 hs. 
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3. Modelo de Orçamento 

Doméstico Simplificado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Luiz Cesar Limonge – Outubro 2012 
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AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO:  

Diálogo, orientação, reflexão. 
 

 

FURLANETTI, Gabriella Araujo Pestana
1 

 
" A avaliação deve ser encarada como 

reorientação para uma aprendizagem melhor e 

para a melhoria do sistema de ensino."( Mere 
Abramowicz) 

 

 

Resumo: Esse artigo apresenta que o planejamento está associada à o que 

desejamos realizar, transformar e até mesmo manter. Isto porque as 

concepções sobre planejamento tanto podem estar ligadas a ideais de 

transformação como às de manutenção de realidades ou situações existentes . 

O ato de planejar a escola e o ensino requer dos educadores a reflexão e 

mobilização em torno da definição de valores, princípios, significado s e 

concepção de educação e das práticas inerentes ao espaço escolar. Em 

dimensão mais ampla o planejamento escolar requer integralização e 

articulação das ações educativas norteadas pelo projeto político-pedagógico . 

Enquanto que, o planejamento de ensino constitui-se em espaço e momento 

coletivo para reflexão e análise da práxis pedagógica e dos instrumentos 

teórico-metodológicos, que permitam a todos os envolvidos reafirmar suas 

posições e avaliar suas práticas. Nesta perspectiva, o planejamento escolar 

deve ser concebido, assumido e vivenciado cotidianamente, também como 

um ato político, no sentido de resgate dos princípios que balizam a prática 

pedagógica em processo de ação-reflexão-ação. Por isso o planejamento 

escolar requer a reflexão e ação coletivas.  
 

1Formada em pedagogia, Pós Graduada em Psicopedagogia e Educação 

Inclusiva, Professora de ensino infantil CRECHE MUNICIPAL Rosália 
Neira Barreiro. Endereço Residencial: Erva de Touro – São Miguel Pta - São 
Paulo - SP 
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O planejamento contempla contributos essenciais para a melhoria da escola e 

do processo de ensino-aprendizagem, uma vez que propicia: balizar o 

processo de tomada de decisões fundamentadas com base na análise da 

realidade escolar; refletir e definir coletivamente objetivos das atividades de 

ensino e de gestão da escola; projetar as potencialidades da escola frente às 

demandas sociais; fazer a previsão e a provisão dos recursos diversos; 

organizar e articulação das ações educativas; otimizar o tempo e o e spaço 

pedagógico; organizar o trabalho coletivo; explicitar princípios, diretrizes e 

procedimentos do trabalho docente que assegurem a articulação das 

atividades escolares; assegurar a unidade e a coerência do trabalho docente; 

expressar os vínculos entre o posicionamento político-filosófico, pedagógico 

e profissional na gestão escolar; enfim, projetar os caminhos da escola. 
 

Palavras-chave: planejar, avaliar e observação. 

 

Abstract: This article shows that planning is linked to what we want to 

accomplish, transform and even keep. This is because both conceptions of 

planning may be linked to ideals of transformation as the maintenance of 

realities or situations. The act of planning the school and the education 

requires educators reflection and mobilization around the definition of values, 

principles, meanings and design education and practices inherent in the 

school environment. On a larger scale the school planning requires payment 

and joint educational activities guided by political -pedagogical project. 

While teaching planning is in space and time for collective reflection and 

analysis of pedagogical practice and theoretical and methodological tools that 

enable everyone involved to reaffirm their positions and evaluate their 

practices, giving new meaning to them. In this perspective, the school 

planning must be designed, assumed and lived daily, also as a political act, to 

rescue the principles guiding pedagogical practice in the process of action-

reflection-action. So the school planning requires reflection and collective 

action.  
The planning includes essential contributions to improving the school and 

teaching-learning process as it provides: guide the process of making 

informed decisions based on the analysis of school reality; reflect and 

collectively set goals of teaching and school management activities; design 

the front school potentialities to social demands; to forecast and the provision 

of various resources; organizing and coordination of educational activities; 

optimize the time and the educational space; organize collective work; spell 

out principles, guidelines and procedures of teaching to ensure the 
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articulation of school activities; ensure the unity and consistency of teaching; 
express the links between political and philosophical, pedagogical and 

professional positioning in school management; Finally, design the school 

paths. 

 

Key words: planning, evaluation and observation 
 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Planejar está associado à organização de uma determinada 

ação. Desse modo, cabe dizer que, como prática humana, o 

planejamento é anterior à ideia de escola, refletir sobre a 

trajetória histórica do planejamento implica reconhecer que a 

atividade de planejar é essencialmente humana, demandando 

reflexão e intencionalidade. 
 

Diferentes conceitos e práticas de planejamento 

encontram-se intrinsecamente vinculados à categoria trabalho 

em suas múltiplas configurações e às diferentes formações 

sociais. Nesse sentido o planejar remete à própria evolução 

humana e o processo civilizatório. 
 

Durante muito tempo, a avaliação foi usada como 

instrumento para classificar e rotular os alunos entre os bons, os 

que dão trabalho e os que não têm jeito. A avaliação ainda é 

percebida de maneira “quantitativa”, sendo reduzida a números, 

porém se faz necessário que a avaliação, seja compreendida 
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como processo de ensino e aprendizagem, que ocorrem de forma 

contínua, cumulativa e sistemática, e não apenas como resultado 

final, sendo uma reflexão coletiva sobre as ações educacionais 

acreditando que é possível realizar mudanças, um momento de 

integração da equipe, vivência interdisciplinar é momento 

importante para a equipe da escola conhecer, se apropriar e 

participar da construção do Projeto Politico Pedagógico, Projeto 

Educacional e do Regimento Escolar. 

 
 

2 O QUE É PLANEJAMENTO? 
 
 

 

O planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui 

tanto a previsão das atividades em termos de organização e 

coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua 

revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. O 

planejamento é um meio para programar as ações docentes, mas 
 
é também um momento de pesquisa e reflexão intimamente 

ligado à avaliação. 

 

Temos como possibilidade de planejamento escolar o 

participativo e o estratégico, ambos com diferentes 

características e possibilidades. O planejamento participativo é 
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baseado nos princípios democráticos, cuja característica 

principal é a participação de todos os membros da comunidade 

escolar nos processo decisórios da escola. Essa administração 

escolar inspirada na cooperação recíproca deve ter como meta à 

constituição de um trabalhado coletivo, sendo originado do 

trabalho cooperativo de todos os envolvidos no processo escolar, 

guiados em direção ao alcance dos objetivos verdadeiramente 

educacionais da escola. 

 

O planejamento participativo visa não só democratizar as 

decisões, mas estabelecer o as prioridades para as pessoas 

envolvidas no processo e constitui-se em um ato de cidadania, 

na medida em que esse processo possibilita a definição da 

concepção de educação com o qual a escola deseja trabalhar. 

 

O planejamento estratégico, que deve estabelecer um 

conjunto de providências a serem tomadas pelo gestor, sendo 

utilizados para isso métodos quantitativos e qualitativos como 

forma de mudar uma situação. 

 

Esse tipo de planejamento tende a reduzir a incerteza 

envolvida nesse processo, o que possibilita uma maior 

probabilidade no alcance de objetivos, desafios e metas 

estabelecidos pela instituição. Assim coloca Couto (2007), 
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evidenciando que planejar o processo educativo é planejar o 

indefinido, porque a educação não é um processo cujos 

resultados podem ser completamente pré-definidos. O 

planejamento deve ser apenas norteador do processo, e não 

delimitador, deve adequar-se a cada realidade educativa. 
 
É importante ressaltar que essa abordagem sempre foca em 

resultados futuros, não sendo preciso somente estabelecer 

objetivos e metas, é necessário primeiramente analisar os pontos 

fracos, estudando as oportunidades e restrições do ambiente para 

que assim sejam estabelecidas as metas. 

 

2.1 A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESCOLAR 
 

Planejar é um instrumento que possibilita perceber a 

realidade, através de um processo de avaliação, baseado em um 

referencial futuro. Para tanto, ele deve ser elaborado de acordo 

com o contexto social e os fatores externos do ambiente. Dessa 

forma, se faz necessário conhecer a realidade concreta da 

instituição perpassando todo o conjunto das atividades que aí se 

realizam, para que posteriormente sejam diagnosticados os 

problemas e apontadas as soluções. 
 

Na construção de um plano de aula devemos indicar o 

que fazer no dia-a-dia da sala de aula propondo o bom emprego 
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do plano de ensino. Os elementos de um plano de aula são: 

tema/assunto; público-alvo; objetivo(s), cronograma; conteúdos; 

atividades/estratégias; recursos; avaliação; registro das 

atividades. Para Padilha (2001), planejamento é processo de 

busca de equilíbrio entre meios e fins, entre recursos e objetivos, 

visando ao melhor funcionamento de empresas, instituições, 

setores de trabalho, organizações grupais e outras atividades 

humanas. O ato de planejar é sempre processo de reflexão, de 

tomada de decisão sobre a ação; processo de previsão de 

necessidades e racionalização de emprego de meios (materiais) e 

recursos (humanos) disponíveis, visando à concretização de 

objetivos, em prazos determinados e etapas definidas, a partir 

dos resultados das avaliações. 

 

A estruturação da aula deve ser indicada por etapas, 

planejadas e organizadas para favorecer o ensino e 

aprendizagem. Portanto, é importante no planejamento da aula 

que este processo seja criativo e flexível por parte do professor. 

Estes passos ou etapas didáticas da aula são os seguintes: 

 

a. Preparação e introdução da matéria - visa criar as 

condições de estudo, motivacionais e de atenção. 
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b. Tratamento didático da matéria nova - se os passos do 

ensino não são mais que funções didáticas, este 

tratamento já esta sendo feito. Tem-se que entender que a 

assimilação da matéria nova é um processo de 

interligação entre percepção ativa, compreensão e 

reflexão, sendo o processo de transmissão-assimilação a 

base metodológica para o tratamento didático da matéria 

nova. 

 
c. Consolidação e aprimoramento dos conhecimentos e 

habilidades - este é um importante momento de ensino e 

muitas vezes menosprezado ou diminuído na escola. A 

consolidação pode acontecer em qualquer etapa do 

processo didático, podendo ser reprodutiva, de 

generalização e criativa. 

 
d. A aplicação – esta fase é a culminância do processo de 

ensino. Seu objetivo é estabelecer vínculos entre os 

conhecimentos e a vida. 

 
e. Controle e avaliação dos resultados escolares – esta 

função percorre todas as etapas de ensino, cumprindo 

três funções: a pedagógica, diagnóstica e de controle. A 
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integração destas funções dá à avaliação um caráter mais 

geral e não isolado. 

 

Na avaliação devemos considerar o processo de 

planejamento, por isso a avaliação deverá ser: contínua, 

participativa, diagnóstica, investigativa, deve servir para retomar 
 

à prática pedagógica, reorientando-a se necessário, e propondo 

novas ações para o planejamento. A avaliação nada mais é do 

que uma reflexão para refazer a trajetória educativa, caso seja 

indispensável. 

 

Quanto ao registro, devemos ao final de cada unidade de 

trabalho, anotar as ocorrências, episódios e situações, resultantes 

de observação coletiva com os alunos, com o intento de 

aperfeiçoar e aprimorar aspectos que tenham facilitado ou 

dificultado a desempenho do plano e o alcance dos objetivos. 

Destacamos que, um profissional da educação não deve apenas 

ter conhecimentos sobre o seu trabalho, é fundamental que saiba 

mobilizar esses conhecimentos transformando-os em ação, pois 

toda sistematização teórica deverá ser articulada com o fazer e 

todo fazer deve ser articulado com a reflexão. 

 

O professor consciencioso deverá fazer uma avaliação da 

própria aula. Sabemos que o êxito dos alunos não depende 
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unicamente do professor e do seu método de trabalho, pois a 

situação docente envolve muitos fatores de natureza social, 

psicológica, o clima geral da dinâmica da escola etc. Entretanto, 

o trabalho docente tem um peso significativo ao proporcionar 

condições efetivas para o êxito escolar dos alunos. Ao fazer a 

avaliação das aulas, convém ainda levantar questões como estas: 

Os objetivos e conteúdos foram adequados à turma? O tempo de 

duração da aula foi adequado? Os métodos e técnicas de ensino 

foram variados e oportunos em suscitar a atividade mental e 

prática dos alunos? Foram feitas verificações de aprendizagem 

no decorrer das aulas (informais e formais)? O relacionamento 

professor-aluno foi satisfatório? 

 

O planejamento educacional possibilita a ela uma 

organização metodológica do conteúdo a ser desenvolvido pelos 

professores em sala de aula, baseado na necessidade e no 

conhecimento de mundo dos alunos, que por sua vez são os 

principais interessados e possivelmente os principais 

beneficiados com o sucesso nesse tipo de organização 

metodológica que visa o crescimento do homem dentro da 

sociedade. Ao realizar seu planejamento, a escola antecipa de 

forma coerente e organizada todas as etapas do trabalho escolar, 
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não permitindo que as atitudes propostas percam sua essência, 

ou seja, o seu trabalho a ser realizado encaixa-se em uma 

sequência, uma linha de raciocínio, em que o professor tem a 

real consciência do que ensina e quais os objetivos que espera 

atingir, para que nada fique disperso ao acaso. 
 

Segundo Amaral e Silva (2005) o plano de aula é um 

documento que registra o que se pensa fazer, como fazer, 

quando fazer, com que fazer e com quem fazer. Evita o 

improviso sendo um norte para as ações educacionais. É a 

apresentação sistematizada e justificada das decisões tomadas. 

Plano é a formalização dos diferentes momentos do processo de 

planejamento escolar. 
 
3 O QUE É AVALIAR? 
 

 

Dentro de uma concepção  pedagógica mais moderna,  o 
 

aluno precisa participar da construção de seu próprio 

conhecimento. Nessa visão, em que educar é formar e aprender, 

construindo o próprio saber, a avaliação não se reduz apenas a 

atribuir notas. 
 

A avaliação da aprendizagem não é e não pode continuar 

sendo a tirana da prática educativa, que ameaça e submete a 

todos. Chega de confundir avaliação da aprendizagem com 
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exames. A avaliação da aprendizagem, por ser avaliação, é 

amorosa, inclusiva, dinâmica e construtiva, diversa dos exames, 

que não são amorosos, são excludentes, não são construtivos, 

mas classificatórios. A avaliação inclui, traz para dentro; os 

exames selecionam, excluem, marginalizam. 
 

Quando um professor fala em avaliação muitos alunos 

ficam com medo e apreensivos quanto ao que vai ser cobrado na 

prova, pois esse é um momento muito tenso e de muita pressão 

para os alunos. 
 

A avaliação é um processo natural que acontece para que 

o professor tenha uma noção dos conteúdos assimilados pelos 

alunos, bem como saber se as metodologias de ensino adotadas 

por ele estão surtindo efeito na aprendizagem dos alunos. Há 

muito tempo atrás avaliar significava apenas aplicar provas, dar 

uma nota e classificar os alunos em aprovados e reprovados. 

Ainda hoje existem alguns professores que acreditam que 

avaliar consiste somente nesse processo. Contudo, essa visão 

aos poucos está sendo modificada. 
 

Existem inúmeras técnicas avaliativas como, por exemplo, 

a prova de consulta, trabalhos e pesquisas, resolução de soluções 

problemas, entre muitas outras técnicas, as quais permitem ao 

professor avaliar o desempenho dos alunos e fugir da tradicional 

 

 
[82] 



Revista SL Educacional, São Paulo, v.1 n.1, p.1-208, fev.2019 
 

 
 

prova escrita, essas técnicas apresentam algumas características 

como: 
 

• Possibilidade de professor e aluno dialogarem 

buscado encontrar e corrigir possíveis erros, redirecionando o 

aluno para a aprendizagem; 
 

• A motivação para a correção e o progresso do 

educando, sugerindo a ele novas formas de estudo para melhor 

compreensão dos assuntos abordados dentro da classe. 
 

O importante é entender que avaliar não consiste somente 

em fazer provas e dar nota, avaliar é um processo pedagógico 

contínuo, que ocorre dia após dia, buscando corrigir erros e 

construir novos conhecimentos. 

 
 

 

3.1 A AVALIAÇÃO DEVE ORIENTAR A 
 

APRENDIZAGEM. 

 

Na escola, a avaliação tem função diagnóstica e 

formativa. Diagnóstica, uma vez que se trata de levantar o 

conhecimento prévio do aluno, verificando o aprendizado que 

ele já tem sobre determinado conteúdo. Esta avaliação inicial faz 

com que o educador adquira os elementos básicos para fazer seu 

primeiro planejamento. Permite a escolha do primeiro tema a ser 
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desenvolvido e as primeiras atividades de trabalho. Já na 

avaliação formativa, é levado em consideração os recursos e o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. Na sala de aula, a 

avaliação visa orientar a prática docente, auxiliando professores 
 

e alunos no processo de ensino-aprendizagem. Esta avaliação é 

acompanhada durante todo o processo educacional, levando o 

professor e os seus alunos ao alcance de seus objetivos. 

 

“A avaliação deve ser encarada como reorientação para 

uma aprendizagem melhor e para a melhoria do sistema de 

ensino", resume Mere Abramowicz, da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. Daí a importância de pensar e planejar 

muito antes de propor um debate ou um trabalho em grupo. 

"Seja pontual ou contínua, a avaliação só faz sentido quando 

leva ao desenvolvimento do educando", afirma Luckesi. Ou seja, 

só se deve avaliar aquilo que foi ensinado. Mere destaca ainda 

que a avaliação sempre esteve relacionada com o poder, na 

medida em que oferece ao professor a possibilidade de 
 
controlar a turma. " Os professores são parte integrante do 

processo educativo, sendo importantes para a formação das 

gerações e para os padrões de sociedade que buscamos. A 

educação pode ser também, formal ou não-formal, dependendo 
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sempre dos objetivos. A educação não-formal é aquela realizada 

fora dos sistemas educacionais convencionais, e a educação 

formal é a que acontece nas escolas, agências de instrução e 

educação ou outras. 

 

Libâneo também relata o papel social da educação e como 

seus conteúdos objetivos são determinados pelas sociedades, 

política e ideologia predominantes. Fala desta relação 

importante da educação com os processos formadores da 

sociedade: 

 

"desde o início da historia da 

humanidade, os indivíduos e 
 

grupos travavam relações 

recíprocas diante da necessidade 

de trabalharem conjuntamente 

para garantir sua sobrevivência" 

(Libâneo, 1994, p.19). 

 

O autor considera estas influencias como fatores 

fundamentais das desigualdades entre os homens, sendo um 

traço fundamental desta sociedade. Coloca as ideologias como 

valores apresentados pela minoria dominante, politizando a 
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prática educativa e demonstrando o seu envolvimento com o 

social. Ele afirma que escola é o campo específico de atuação 

política do professor, politizando ainda mais o ambiente escolar. 

 

4 APLICAR A DIDÁTICA PARA UMA AVALIAÇÃO 

DIÁRIA. 

 

A auto avaliação pode também ser um importante recurso 

educacional, onde os alunos têm a oportunidade de avaliar seu 

desenvolvimento para com o conteúdo proposto em sala de aula, 

refletindo sobre seus pontos fortes e dificuldades em atividades 

individuais. 
 

A avaliação torna-se aliada do professor e do aluno quando: 

reconhece e valoriza o progresso do educando, indicando os 

objetivos não atingidos e sugerindo novas maneiras de alcançar os 

objetivos propostos. 
 

A educação escolar é um sistema de instrução e ensino de 

objetivos intencionais, sistematizados e com alto grau de 

organização, dando a importância da mesma para uma 

democratização maior dos conhecimentos. As práticas educativas 

utilizadas é que verdadeiramente podem determinar as ações da 

escola e seu comprometimento social com a transformação. A 

pedagogia investiga estas finalidades da educação na sociedade e a 
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sua inserção na mesma, diz Libâneo que a Didática é o principal 

ramo de estudo da pedagogia para poder estudar melhor os modos e 

condições de realizarmos o ensino e instrução. Ainda coloca a 

importância da sociologia da educação, psicologia da educação 

nestes processos de relação aluno-professor. Todos sabemos da 

importância do ensino para formação do indivíduo, da formação de 

suas capacidades, habilidades e atitudes, além do seu preparo para 

as exigências sociais que este indivíduo necessita, dando a ele esta 

capacidade de poder estudar e aprender o resto da vida. 
 

O primeiro compromisso da atividade profissional de ser 

professor (o trabalho docente) é certamente de preparar os alunos 

para se tornarem cidadãos ativos e participantes na família, no 

trabalho e na vida cultural e política. O trabalho docente visa 

também a mediação entre a sociedade e os alunos. A aprendizagem 

esta presente em qualquer atividade humana em que possamos 

aprender algo. A aprendizagem pode ocorrer de duas formas: casual, 

quando for espontânea ou organizada quando for aprender um 

conhecimento específico. Com isto defini-se a aprendizagem escolar 

como um processo de assimilação de determinados conhecimentos e 

modos de ação física e mental. Isto significa que podemos aprender 

conhecimentos sistematizados, hábitos, atitudes e valores. Neste 

sentido, temos o processo de assimilação ativa que 
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oferece uma percepção, compreensão, reflexão e aplicação que se 

desenvolve com os meios intelectuais, motivacionais e atitudes do 

próprio aluno, sob a direção e orientação do professor. 

 
 
 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

“A avaliação deve ser encarada como reorientação para 

uma aprendizagem melhor e para a melhoria do sistema de 

ensino", resume Mere Abramowicz, da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo. Daí a importância de pensar e planejar 

muito antes de propor um debate ou um trabalho em grupo. É 

por isso que, no limite, você pode adotar, por sua conta, modelos 

próprios de avaliar os estudantes, como explica Mere. 

"Felizmente, existem educadores que conseguem colocar em 

prática suas propostas, às vezes até transgredindo uma 

sistemática tradicional”. Em qualquer processo de avaliação da 

aprendizagem, há um foco no individual e no coletivo. 
 

A avaliação é a parte mais importante de todo o processo 

de ensino-aprendizagem. Bevenutti (2002) diz que avaliar é 

mediar o processo ensino/aprendizagem, é oferecer recuperação 
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imediata, é promover cada ser humano, é vibrar junto a cada 

aluno em seus lentos ou rápidos progressos. 
 

A avaliação escolar não deve ser empregada quando não 

se tem interesses em aperfeiçoar o ensino e, consequentemente, 

quando não se definiu que será dado aos resultados da avaliação. 

A avaliação escolar exige também que o professor tenha claro 

antes de sua utilização. "Avaliar é um ato amoroso", diz Luckesi 

( 2000; 171) nós professores, temos de acolher os acertos e os 
 
erros do aluno para ajudá-lo a progredir. 
 

Com tudo quero concordar com Jussara Hoffman quando 

ela diz que a avaliação deve ser mediadora do processo ensino 

aprendizagem, sendo assim, o professor precisa repensar sua 

posição pedagógica, ter bom relacionamento com seus alunos, e 

conhecer a mediação e a interação. Cabe ao professor repensar o 

seu pedagógico e avaliar, registrar e reavaliar da melhor maneira 

de acordo com a necessidade da sua turma.  
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FORMAR LEITORES: TAREFA DOCENTE 

 

Hilda de Jesus dos Reis Neres 

 

              A leitura e a escrita são instrumentos decisivos 

para o pleno exercício da   cidadania da forma mais digna 

possível. O indivíduo   terá dessa forma instrumentos 

necessários para o desempenho de sua prática social, 

pois o ser humano tem a obrigação de na sua trajetória de 

vida construir positivamente para si e para a sociedade e 

de posse da capacidade de escrita e leitura proficiente 

desempenhar de forma eficaz essa sua contribuição 

social.  

           A educação escolar tem por obrigação desenvolver 

esta capacidade desde tenra idade pois o leitor proficiente 

não decifra apenas os códigos e faz intepretação de 

textos, mas deve também entender o texto em toda sua 

complexidade, englobando o que está implícito, 

suposições e subentendidos. 

          E esse gosto pela leitura é adquirido desde o berço, 

principalmente no lar, pela família como incentivo. 

         Na escola o professor da continuidade a esse 

trabalho da família, como modelo de leitor proficiente 

lendo todos os dias para o aluno.  
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         Ensinando as crianças a lerem e selecionarem o 

que estão lendo primando pela qualidade, pois temos 

muita informação nos dias de hoje, mas a aprendizagem e 

o conhecimento ficam vazio principalmente os que vem da 

internet. O leitor proficiente tem que saber filtrar boas 

leituras. 

      Um grande problema é que muitas vezes o próprio 

professor não lê e dessa maneira não poderão ensinar o 

que não sabem? 

       No entanto a ânsia por aprender nas crianças, 

adolescente e até mesmo adultos ainda existe, o tempo 

todo eles buscam esse conhecimento principalmente na 

internet, acontece que informação sem orientação e 

direcionamento, não é nada. Daí a importância dos pais e 

dos educadores em dar o norte para isso, contribuindo 

para formação da criança; dessa maneira a criança 

seguira o seu caminho no mundo da leitura e do 

conhecimento e com certeza se tornará um leitor 

proficiente. 

       Quem ensinará nossas crianças e adolescentes 

então? 

 

“ensinar hoje é diferente do que era há vinte anos. 

Fundamentalmente, porque não tem a mesma dificuldade 

trabalhar com um grupo de crianças homogeneizadas pela 

seleção ou enquadrar a cem por cento as crianças de um 
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país, com cem por cento de problemas sociais que essas 

crianças levam consigo. Daí o desencanto que atinge muitos 

professores, que não souberam redefinir o seu papel perante 

esta nova situação. (NÓVOA, 1995, p.96)” 

 

Os alunos precisam ser incentivados a produzir 

conhecimento  e a não ser apenas consumidores de 

conhecimento, como frequentemente acontece. Escutar, 

tomar notas, decorar, fazer provas, essa tem sido a rotina 

de muitos alunos em nossas escolas, o que resulta na 

formação de profissionais com dificuldades de construir 

respostas aos desafios postos no início deste século.  
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               O professor deverá ultrapassar seu papel 

autoritário, de dono da verdade, para se tornar um 

investigador, um pesquisador do conhecimento crítico e 

reflexivo. Nesta visão, o professor deve mudar o foco do 

ensinar como reprodução do conhecimento e passar a 

preocupar-se com o aprender e, em especial, com o 

"aprender a aprender". Dessa forma, abre caminhos 

coletivos de busca para a produção do seu conhecimento 

e do conhecimento do aluno. 

 

“Para além das aulas, devem desempenhar tarefas de  

administração, reservar tempo para programar, avaliar,  
reciclar-se, orientar os alunos e atender os pais, organizar  

atividades várias, assistir a seminários e reuniões de  
coordenação, de disciplina ou de ano, porventura mesmo  

vigiar edifícios e materiais, recreios e cantinas. (NÓVOA, 1995, p. 

108)     
 

 

 

A INDISCIPLINA GRANDE DESAFIO  

 

               Com efeito, a pesquisadora Zagury (2009, p. 84) 

aponta como sendo os maiores problemas: a disciplina 

em sala de aula, seguida pela falta de motivação, não 

dissociando um do outro, porque não se pode garantir o 

que é a causa e o que é a consequência. Alunos 

desmotivados e/ ou indisciplinados acabam resultando 
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num só problema, que deve ter outras causas. Não 

podemos atribuir apenas ao professor a tarefa de superá-

lo. Mas ainda quando eles próprios admitem que não 

estão dando conta da situação. E isto não pode ser 

ignorado. É um recado e um pedido de ajuda. Sem 

dúvida, com alunos desmotivados e indisciplinados, a 

qualidade do ensino não vai melhorar. (ZAGURY, 2009, 

p.85).  

                   O aluno pode se tornar indisciplinado quando 

para de aprender ou quando se encontra desmotivado, e 

sabe-se que tanto a criança indisciplinada quanto a 

desmotivada se distanciam que se é proposto em aula.  A 

autora faz uma reflexão sobre a situação vivida pelo 

professor, que admite suas falhas, mas não tem no 

momento um caminho delineado, encontra-se 

desorientado, porque não acompanhou tantas mudanças. 

Os problemas de indisciplina em sala de aula têm se 

agravado, e as razões para que isso ocorra são inúmeras. 

Quanto à indisciplina na escola, poderá ser minimizada 

pelo trabalho do professor, a partir da reflexão sobre a 

sua prática, e com a possível mudança na maneira de 

atuar, buscando melhoria do âmbito escolar e 

promovendo aprendizagem de qualidade. 

                Faz-se relevante salientar que, em qualquer 

situação, a motivação do educando vai esbarrar na 



  96 

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.1 n.1, p.1-208, fev.2019 
 

motivação de seu educador. Mesmo em situações 

adversas, é necessário encontrar caminhos que possam 

sempre melhorar esse espaço de sala de aula, bem como 

a relação professor e aluno. Mas não se pode exigir o 

impossível, é preciso que cada parte assuma as 

responsabilidades de sua função, o governo, as instâncias 

administrativas, a escola, a direção, a equipe pedagógica, 

o docente e em primeira instância, a mais importante, a 

família. É a família que embasará todas as outras partes 

envolvidas. Não se pode mais garantir aprendizagem 

desempenhando papéis que não são da escola. Seria 

assumir mais compromissos do que se pode dar conta e, 

consequentemente, condenar a educação ao caos. 

Fazem parte da análise da autora essas constatações 

entre outras, por exemplo, a avaliação dos alunos, que 

aparece como o terceiro problema.  

               Se o aluno não está motivado não vai produzir 

nem receber conhecimento, e como então ser avaliado? 

Sempre foi tarefa do professor motivar e disciplinar, 

provocar, estimular o interesse, conduzir bem a classe. 

Mas a pesquisa revela o que já se reflete no índice de 

notícias que surgem todos os dias na mídia, o professor 

não pode dar conta de todos os problemas que estão 

surgindo. Ele precisa de apoio! A escola precisa urgente 

do apoio da família, das instâncias administrativas e da 
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sociedade para concretizar uma ação socializadora. Não 

se pode ser ingênuo, tem-se consciência de que é tarefa 

de todos, mas nem todos estão interessados em 

solucionar os problemas. 

             O processo de mudança depende de que cada 

segmento passe a assumir suas responsabilidades, 

embora não se possa ficar esperando a outra parte. 

Essas responsabilidades são específicas, diferentes, e a 

partir do momento em que haja vontade de melhorar, já 

se está fazendo uma parte, que mais tarde poderá se 

somar a outras. Zagury adverte que: “É fácil e confortável 

criticar dizendo, a quantos queiram ouvir, que cabe ao 

professor encantar, fascinar, deslumbrar crianças e 

jovens; que é obrigação do docente moderno ser 

empreendedor e criativo; que deve variar os métodos e 

técnicas de forma pedagogicamente correta e avaliar 

qualitativamente.” (ZAGURY, 2009, p.235). A autora 

indaga: como o docente vai encantar alguém se nem ele 

mesmo parece estar encantado com a sua realidade 

diária? É relevante essa ideia para compreender melhor 

do que se está tratando. Pois, o próprio profissional da 

educação está desmotivado, a ponto de se considerar 

incapaz. Incapaz de motivar, de ensinar, de conquistar 

disciplina, de se relacionar com seus alunos de forma 

saudável e produtiva. “Afinal, foram 43% do total em todos 
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os níveis de ensino, localidades e regiões. Este alto índice 

desvela com clareza que, se até um passado recente tais 

atividades constituíam tarefas de que o docente “dava 

conta”, hoje se tornou um entrave. Fugiu do controle.” 

(ZAGURY, 2009, p.85).       

          Na sua pesquisa envolvendo professores, pais, 

pedagogos e diretores de escolas públicas e particulares 

do Brasil todo, Zagury constatou dificuldades por parte 

dos professores. Ela considera angustiante um 

profissional admitir que não consegue trabalhar, pois é o 

que se está sendo diagnosticado em sua linha de 

pesquisa. O professor não quer apenas atender alunos, 

quer ensinar. Não se deve pensar enfocando as falhas 

como culpa, deve-se ter em mente responsabilidades que 

precisam constantemente ser revistas.   

       A escola e a sala de aula não estão desvinculadas 

em sua problemática da comunidade e da sociedade, mas 

é preciso garantir uma autonomia pertinente, fazendo a 

sua parte. A esse respeito VASCONCELLOS traz: “O que 

seria de uma orquestra, se cada músico tocasse o que 

quisesse? Se não houvesse disciplina? Ela é necessária. 

E deve ser analisada como um meio e não um fim” (1994, 

p.94). Não se pensa aqui naquela disciplina à moda 

antiga, mas na necessária para que um trabalho seja 

solidificado de forma que todas as partes sejam vitoriosas 
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num processo das partes para o todo. Não é necessário 

disciplina apenas na escola, mas na vida, não apenas por 

parte dos filhos, mas por parte dos pais, não somente por 

parte dos alunos, mas também por parte dos professores. 

            A falta de limites aumenta a sensação de 

onipotência que acaba por gerar situações angustiantes 

de descaso e insatisfação, violência e busca incessante 

de prazer imediato. Existem pais que estão deixando de 

ensinar as suas crianças o que é trivial numa família para 

que haja harmonia e comunicação. Situações simples 

como esperar a vez de falar, não interrompendo a fala do 

outro, não falar alto, contribuem para que a criança possa 

se comunicar usando a fala levando em conta a interação. 

De acordo com BZUNECK (2002), a motivação do aluno é 

um problema de ponta em educação, caracterizando-se 

como uma das tarefas constantes de quem ensina. O 

autor defende ainda que ela não possa ser ensinada ou 

treinada, como se fosse uma habilidade ou conhecimento, 

mas pode ser objeto de socialização. Refere-se ainda à 

crença equivocada que paira entre os profissionais da 

educação de que professores podem fazer pouco pela 

motivação, devido às condições contextuais adversas. 

“(...) 

             Mas, apesar dessas condições adversas, muitas 

das quais realmente escapam ao controle dos 
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professores, eles precisam tomar consciência de que não 

estão totalmente de mãos amarradas. Resta-lhes amplo 

espaço de liberdade de ação no recinto das quatro 

paredes de sua classe.” (BZUNECK, 2002, p. 2). 

Discorda-se em parte desse entendimento, porque as 

paredes da sala de aula não isolam os problemas 

oriundos da família e da sociedade. Consciente das 

dificuldades apresentadas pelos profissionais da 

educação, por estas instâncias em relação aos jovens, 

questões estas que constantemente são retratadas pela 

mídia ou em reuniões escolares pelos envolvidos. 

                Muita coisa mudou não se pode negar, vive-se 

assolado num emaranhado de mudanças incessantes, 

mas é preciso atenção para que a palavra mudança não 

passe a ter um significado de retrocesso, no sentido de 

que não se consiga mais pontuar o que é certo ou errado. 

Violência, descaso, bullying, agressividade e falta de 

limites fazem com que o contexto escolar, que deveria ser 

democrático, seja transformado de forma negativa, visto 

que dificilmente poderá se encontrar o caminho para 

reversão de tal situação. A superação deste conflito 

depende não apenas do professor, mas do aluno e da 

escola em sua totalidade numa relação estreita com a 

família.  
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              No âmbito escolar, profissionais da educação 

que demonstram no dia a dia atitude ética para com seus 

pares, para com os pais dos alunos e aos alunos, acabam 

por demonstrar, na prática, a relevância do respeito. O 

exemplo é sempre importante, pois as crianças não 

possuem discernimento e maturidade para atitudes 

seletivas. Faz-se necessário guiá-las com disciplina, 

tolerância e amor. Educar é também doação, disposição e 

responsabilidade. Para trabalhar com educação é preciso 

estar disposto a refazer, reconstruir, repensar, crescer e 

envolver-se sempre. As relações que se elaboram entre o 

educador, o objeto de aprendizagem e o educando são as 

ações mais valiosas no ato educativo e no desempenho 

escolar, como instituição que se propõe a contribuir para 

que haja emancipação humana. Ambos, professores e 

alunos, são produtos de uma realidade histórica e cultural, 

sofrendo os possíveis efeitos dessa realidade. Portanto, 

combater o individualismo, a competitividade violenta que 

se instaura até em situações sem necessidade, o 

egocentrismo, o desafeto ou outros sentimentos 

destrutivos que assolam a sociedade contemporânea, 

deve ser uma busca dos educadores para que seja 

possível a formação de indivíduos mais conscientes de 

sua condição de cidadão.  
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              Há cada vez mais pais que não impõem limites 

aos filhos, por comodismo e abrem mãos de regras e 

limites, nunca negando nada a eles. Para que o filho fique 

quieto, tudo acaba sendo permitido, assim ele passa a 

não incomodar. As crianças acabam por desenvolver uma 

incapacidade de resistir à frustração, querem seus 

desejos realizados instantaneamente. Além de ser 

prejudicial para sua formação, encontram no âmbito 

escolar inúmeros colegas que também querem sempre 

ter.  

                      Faz-se necessário garimpar, facilitar, 

lapidar, criar um canal para atingir a meta a que se 

propõe, que é a de ensinar para uma clientela 

diversificada, consciente de que é preciso encontrar 

caminhos que também apresentem diversidade. Para 

ensinar é preciso trabalhar seriamente, adequando se ao 

contexto, percebendo as diferentes realidades e situações 

presentes no seu cotidiano de professor.  

                    A escola apresenta muitas facetas, e a 

intenção é sempre a de melhorar, mas entre a palavra e a 

ação há sempre uma lacuna. Essa visão refere-se ao 

microensino. Muitas vezes o docente para de ensinar 

conteúdos para ensinar valores diante de uma situação 

que exige essa postura ou mesmo os temas transversais 

solicitados pela própria escola. Os temas transversais dos 
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Parâmetros Curriculares Nacionais são um norte para o 

professor atuar em sala de aula com situações que 

emergem no dia a dia da escola como, por exemplo, a 

sexualidade, a cultura, a religião. Equivocadamente 

muitas escolas têm tratado estes assuntos como 

conteúdo ou até disciplina. Zagury afirma que: “A família 

abriu mão de seu papel essencial de geradora da ética e 

de primeira agência socializadora das novas gerações.” 

(ZAGURY, 2009, p. 89). Em sua pesquisa, o número de 

respostas dos entrevistados que conduzem a essa 

conclusão é de 74%. Professores, pedagogos e diretores 

do país inteiro responderam a questionários realizados 

pela pesquisadora, mostrando que falta limites, existe 

muita agressividade, rebeldia, falta de educação familiar, 

liberdade familiar, falta de compromisso e apoio da 

família. 

                A falta de limites minou a autoridade (não se 

referindo aqui ao autoritarismo, mas ao papel do educador 

e do educando) do professor enquanto, paradoxalmente, 

se transferiram para a escola atribuições tradicionais da 

família. De uma educação rígida e engessada, em que as 

crianças não podiam contestar nem opinar, chegou-se ao 

extremo de liberdade e prazer pessoal, os pais perderam-

se no meio do caminho. Agora, as consequências 

explodem na sala de aula e na sociedade. Como diz a 
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autora: “Ninguém pode viver fazendo só o que quer e que 

gosta. Há o outro. Ele existe – e têm direitos a serem 

considerados. Esquecer é voltar à barbárie e ao 

primitivismo.” (ZAGURY, 2009, p.89).  

           Toda a sua pesquisa ilustra bem a realidade que 

se vive, descrevendo as principais dificuldades que o 

professor se depara em seu trabalho, a principal 

dificuldade é manter a harmonia e a vontade de aprender 

em sala de aula, sem que isso se perca por falta de 

limites que derrubam as tentativas de sucesso na relação 

ensino aprendizagem, que se constitui como função maior 

do professor para com o aluno. 

 

“A transformação do sistema escolar 

garantiu o aceso à escola para todos, mas 

também promoveu a falta de qualidade no 

ensino e o professor passou a sofrer críticas 

generalizadas, dos que sem analisar as 

circunstâncias que os obrigam fazer mal o 

seu trabalho, considera-os como os 

responsáveis imediatos pelas falhas no 

sistema. (NÓVOA, 1995) 

A sociedade sofre então de um sentimento 

generalizado de desconfiança em relação à 

competência e a qualidade do trabalho do 

professor e o professor sofre de um mal-

estar docente. A escola perdeu seu papel de 

preparar o aluno pra um futuro melhor, já 
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que um grau acadêmico hoje nem sempre é 

sinônimo de valorização social e 

compensação econômica. 

 

Além disso, Nóvoa (2003) diz: 

“ 
Estamos perante uma realidade nova, sem 
paralelo na história e o que os pais e a 
sociedade não conseguem cobram dos 
professores. Para além do conhecimento e 
da cultura, espera-se que ajudem a 
restaurar dos valores, a impor aos jovens as 
regras da vida social, a combater a 
violência, a evitar as drogas, a resolver as 
questões de sexualidade, etc. (NÓVOA, 
2003, p. 14) 
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O ALUNO SURDO COPISTA 

 
Julia Ludugério de Oliveira 

 

 

RESUMO 

 
 
O tema tratado neste trabalho de pesquisa é sobre o 
aluno que só faz cópia em sala de aula. O presente 
trabalho vai identificar os problemas enfrentados pelo 
aluno surdo em sala de aula regular. O aluno acaba se 
tornando copista e não vê sentido no que está 
realizando, isso acontece é pela falta de preparo de 
muitos profissionais da área da educação. Para lidar 
com o aluno com necessidades especiais o ideal é a 
inclusão de um intérprete de Libras, nas escolas. O 
objetivo é incluir os alunos com o ouvinte sem 
preconceito e discriminação na intenção de acolher com 
respeito e proporcionar o bem-estar de todos. Logo 
podemos concluir que se tivermos um profissional 
adequado pra esses alunos iremos obter sucesso na 
aprendizagem e as escolas irão se adaptar mais rápido 
as mudanças. 

 
PALAVRAS-CHAVE: 1 Educação de surdos. 2 Escrita. 
3 Integração. 4 Inclusão. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

Objetivo Geral: a educação é muito importante no 

crescimento da criança. A educação da criança surda é 
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um direito, faz parte da sua condição como ser 

humano e o dever de educar, é uma exigência do Pai e 

do Professor, nesse caso para a criança surda, tal como 

para a criança ouvinte, o pleno desenvolvimento das 

suas capacidades linguísticas, emocionais e sociais é 

uma condição necessária para o seu desenvolvimento 

como pessoa. 

Objetivos Espacíficos: nesse aspecto os desafios a 

nova Lei de inclusão se fazem presente e tem objetivo 

de mostrar através de diálogos na Lei que consiste na 

integração da Inclusão da criança com necessidades 

especiais na Instituição Regular no Sistema de Ensino, 

Problema levantado: precisamos integrá-las na 

sociedade com respeito acolhendo cada um com sua 

necessidade especifica. Para que isso ocorra é 

necessário um profissional qualificado que atenda essa 

de demanda. 

Justificativa: o professor deve ter uma boa metodologia 

de forma adequada aprendizagem desses alunos 

surdos para desenvolver as atividades propostas, no 

ambiente escolar o professor deve criar condições para 

que se promova a transformação, sempre visando á 

promoção a inclusão escolar. Com professores 

capacitados e compromissados com a educação de 
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todos. 

 
1. Tipos de Surdez 

Na realidade com a perda da audição, verifica – se a 

existência de vários tipos de deficiência auditiva. Nesta 

área, as alternativas de atendimento são de caráter 

mais individualizado. Isto ocorre justamente com a 

idade, o grau, o tipo, e que proporcionam o diagnóstico 

do tipo de atendimento que o professor irá prestar a 

esse aluno. Na inclusão dos alunos surdos com os 

alunos ouvintes deve se proporcionar um bem-estar 

para o aluno deficiente para que ele não se sinta 

diferente ou excluído dos demais do grupo. Todos os 

alunos desenvolvem o sentido da autonomia sendo ele 

deficiente ou não, ele percebe que tem escolhas: sim, 

não. Criam possibilidades em suas ações, mudando a 

cada dia a sua vida. 

A deficiência é divida em 4 categorias, sendo o MEC 
(1997), são elas: 

 
Surdez leve: Que cada criança é capaz de perceber os 

sons da fala que adquire e desenvolve a linguagem oral 

espontaneamente, nesse sentido o problema 

geralmente tardiamente é descoberto. Dificilmente se 

coloca o aparelho de amplificação, porque a audição é 

muito próxima do normal. 
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Surdez Moderada: Nesse aspecto a criança pode 

demorar um pouco mais para desenvolver a fala e 

linguagem. Apresenta alterações articulatórias “trocas 

na fala”, na realidade elas não percebem todos os sons 

com clareza, e tem dificuldades em perceber a fala em 

ambientes ruidosos. Essas crianças desatentas e com 

dificuldades no aprendizado da leitura e da escrita. 

Surdez Severa: Nesse tipo de surdez a criança terá 

dificuldades em adquirir a fala e a linguagem 

espontaneamente. Poderá adquirir o vocabulário do 

contexto familiar e precisa de aparelho de amplificação 

e acompanhamento especializado. 

Surdez Profunda: Nesse grau de surdez a criança 

dificilmente desenvolvera a linguagem oral 

espontaneamente. Só responde auditivamente aos sons 

muito intensos como bombas, trovões, motores de 

carros e aviões. Frequentemente utiliza-se a leitura 

orofacial. Necessita fazer o uso de aparelhos de 

amplificação ou implantes coclear. Com 

acompanhamento especializado. 

 
1.1 Diagnóstico 

 
Em condições normais, as pessoas que convivem com 

a criança têm mais capacidade de detectar que há algo 
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errado do que qualquer teste. Os pais ou professores 

devem estar atentos a determinadas ausências de 

relação quanto a ruídos e atrasos do desenvolvimento 

na fala. 

Freeman (1999) ressalta que normalmente as suspeitas 

iniciais recaem sobre a família, muitas vezes nem os 

médicos descobrem a surdez, pois é necessária a 

realização de exames especializados. É importante 

ressaltar que o bebê surdo também passa pela fase 

de balbucios, emissão de sons e palavras sem sentidos, 

e, também, muitas vezes reage a ruídos altos. 

Segundo o MEC (1997), existem testes 

eletrofisiológicos que podem ser utilizados desde aos 

três meses de idade, pois são testes objetivos: - 

Emissões Oto Acústicas - EOA, - Emitância Acústica ou 

Impedanciometria. EO - BERA - Audiometria de tronco 

cerebral, indicado quando houver ausência de resposta. 

O MEC (1997) acrescenta, ainda, que é aconselhável 

observar algumas informações importantes. 

 
• Peso ao nascer inferior a 1.500 gramas. 

 

• Uso da incubadora por mais que 24 horas. 
 

• Tempo de gestação inferior 38 semanas. 
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• Uso de antibióticos por mais de seis dias. 
 

• Presença de TORCH (toxoplasmose, rubéola, 

citomegalovírus, herpes e infecções virais). 

 
• Presença de anomalias craniofaciais. 

 
Para eles, as técnicas de avaliação da audição em 

criança de 2 a 6 anos de idade usadas são: 

audiometria lúdica e audiometria condicionada. 

Audiometria lúdica: teste no qual a criança apresenta 

uma resposta lúdica a um estímulo sonoro. São usados 

fones, a avaliação é feita em um ouvido de cada vez, é 

um método interessante por atrair a atenção da criança 

efetivamente. 

Audiometria condicionada: nesta técnica, a criança 

pressiona um botão toda vez que ouve o som. 

 
1.2 Causas da surdez 

 
Segundo o MEC (1997), a deficiência auditiva apresenta 

causas que são classificadas em congênitas ou 

adquiridas. As causas congênitas da deficiência 

auditiva, mais comum são a hereditariedade, viroses 

maternas, doenças tóxicas de gestante. A deficiência 

auditiva é adquirida quando existe predisposição 

genética meningite, ingestão de remédios, viroses etc. 
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Causas pré-natais (a surdez é adquirida através da 

mãe, no período de gestação) 

 
• Relativo ao fator Rh. 

• Desordens genéticas ou hereditárias. 

• Doenças contagiosas (rubéola). 

• Fator de consanguinidade. 

• Sífilis, toxoplasmose, herpes, citomegalovírus. 
• Drogas, alcoolismo, remédios. 

• Desnutrição, carências alimentares. 

• Pressão alta, diabetes, radiação etc. 

 
Causas perinatais (a surdez é adquirida por 

problemas que ocorrem durante o parto). 

 

• Infecções hospitalar. 

• Inóxia. 

• Fórceps. 

• Prematuridade. 

• Pós-Maturidade. 

 
Causas Pós-Natais 

 
• Meningite. 

• Sarampo, caxumba. 
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• Traumatismo craniano. 

• Sífilis adquirida. 

• Exposição continuada a sons muito altos. 

• Remédios ototóxicos sem orientação medica etc. 

 
1.3 Prevenções da surdez 

 
Segundo o MEC (1997), existem alguns tipos de 

prevenção: a prevenção primária, a prevenção 

secundária e a prevenção terciária. A primeira refere-se 

às ações que evitem que a surdez ocorra, são ações 

que atendem ao surgimento do problema e é 

concretizada através de: 

• Exames pré-natais; 

• Vacinação de mulher contra rubéola; 

• Acompanhamento pré-natal, palestras e orientações 
às grávidas; 

• Vacinação infantil contra sarampo, meningite, 
caxumba. 

A prevenção secundaria dá-se por intervenções na 

Educação Infantil e principalmente pela estimulação 

precoce. 

 
• Na área da educação: por intervenções na 

Educação Infantil e principalmente pela estimulação 

precoce. 
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• Na área da saúde: por meio de diagnóstico, 

atendimento fonoaudiológico protetização precoce das 

crianças (uso de prótese auditiva). 

A prevenção terciaria diz respeito às ações que limitam 

as consequências da surdez e proporcionam um 

crescimento no desempenho pessoal e que compõem o 

atendimento realizado pela Educação Especial 

Observa-se que o termo surdez e tão abrangente que 

impede de levar em conta os graus de surdez 

imensamente variados e que são vistos negativamente 

como uma deficiência. 

A surdez é muito mais que um problema, precisa ser 

domesticado ter no mínimo, a fragilidade para lidar com 

o desconhecido, com o diferente em uma tentativa de 

assegurar os direitos da pessoa surda como: sua 

identidade, sua língua, sua cultura. Pois o surdo tem 

características próprias que marcam seu jeito de ser, de 

sentir e se relacionar com o mundo. É importante pautar 

que existem mitos a respeito da surdez, todavia não se 

pode compartilhar nem calar-se diante desses fatos. 

É importante conhecer alguns termos usados para 

definir a surdez no sentido de não atribuir as palavras 

preconceito entre a cultura surda e ouvintes. Perguntas 

mais frequentes: 



  117 

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.1 n.1, p.1-208, fev.2019 
 

 
Surdo-mudo ou deficiente auditivo? 

 
Sobre essa questão o posicionamento de Surdos em 

cursos de LIBRAS em que ministram para ouvintes. 

História de dizer que surdo não fala, que é mudo, está 

errado. Eu sou contra o termo surdo- mudo e deficiente 

auditivo porque tem preconceito... Vocês sabem quem 

inventou o termo Essa deficiente auditivo? Os médicos! 

Eu não estou aqui só para vocês aprenderem a 

LIBRAS, eu estou aqui também para explicar como é a 

vida do surdo, da cultura, da nossa identidade... 

Professora surda. 

O termo surdo-mudo não é correto porque o surdo tem 

aparelho fonador, e se for treinado ele pode falar. Eu sou 

surdo, fui oralizado e não ouço nada, mais a minha 

língua é a de sinais... Professor surdo, (GESSER, 2009, 

p. 45) 

O surdo não fala porque não ouve? 

 
Segundo Gesser (2009, p.55) é crença. Duas leituras 

podem ser inferidas dessa colocação, Primeira, o que 

se entende por fala. Historicamente, a língua de sinais 

tem sido relegada a um estatuto de mímica. A língua de 

sinais recebeu, tardiamente, o reconhecimento 

linguístico na década de 1960. A sociedade, de modo 
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ampliado, concebe fala com o sentido de produção 

vocal-sonora. A verdade é que o surdo fala em sua 

língua de sinais. É necessário, entretanto, expandir o 

conceito que se tem de línguas humanas, e também 

redefinir conceitos ultrapassados para enxergar outra 

dimensão na qual conceber a língua - o canal viso-

gestual. 

A surdez é hereditária? 

 
Como foi abordado anteriormente são vários fatores 

que levam a surdez, entre eles está à hereditariedade. 

Groce, (em GESSER 2009, p. 69) comenta que os 

fatores hereditários da surdez foram alvo de 

especulação de muitos cientistas. Um exemplo clássico 

vem das investigações realizadas na ilha de Marth’s 

Vineyard, sudeste de Massachusetts, Estados Unidos, 

onde durante mais ou menos dois séculos a população 

da ilha apresentava um elevado número de cidadãos 

surdos. O estudo comparativo partia da estimativa de 

que, no século XIX, a cada 5.728 indivíduos americanos 

nascidos 1 era surdo, ao passo que em Marth’s a 

proporção era de 1 surdo para cada 155 recém-

nascidos. 

O mesmo estudo aponta que a elevada ocorrência da 

surdez não se dava em função de traumas ou doenças 
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contagiosas - capazes de provocar a surdez- e também 

por acidentes, doenças contraídas na gestação ou 

efeitos colaterais do uso de medicamentos, por 

exemplo. Mas quando há uma ocorrência muito grande 

entre familiares, entre gerações, as chances passam a 

ser genéticas, ou mesmo hereditárias. 

Ao decolar no universo da surdez a cada conexão, 

percebe-se algo novo que instiga novas buscas para 

possíveis mudanças que possam atender aos 

anseios que se faz necessário para o desenvolvimento 

pleno do sujeito surdo, minimizando às discussões e 

informações adversas frente à surdez. 

Por isso, é importante que se tenha conhecimento do 

rico universo humano que está por traz da surdez. 

Percebe-se que os discursos sobre os surdos e a 

surdez de uma forma ampliada “abrem-se” para dois 

mundos desconhecidos entre si: o do surdo em relação 

ao mundo ouvinte e do ouvinte em relação ao mundo 

surdo. 

 

2. A INCLUSÃO DO SURDO NA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA 

[...] a educação inclusiva vai muito além da presença física do 
aluno no ensino regular. Não é aquela que só aceita as diferenças, 
mas faz da diferença uma maneira distinta de expressão e de 
operacionalização do mundo, na qual, compreender pessoas 
com NEE significa entendê-la a partir de seu próprio marco de 
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referência. Não basta reconhecer e aceitar a diferença. Há que se 
transformar a ação e a experiência variadas em algo que amplie a 
nossa visão de mundo no sentido de uma atitude cidadã em 
respeito às diferenças. (FENEIS, 2006). 
 

As mudanças relativas à educação na sociedade atual 

se encontram na perspectiva no processo de inclusão 

de alunos com Necessidades Educacionais Especiais. 

Na Instituição de Ensino Regular. Este processo de 

inclusão possui como marco dois importantes 

momentos: a Conferência Mundial de Educação para 

Todos, em 1990, na Tailândia e a Declaração de 

Salamanca, na Espanha, em 1994. Decorrente desses 

dois momentos, o respeito aos direitos são oficializados 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN nº. 9.394/96 que determina que todos os alunos 

com necessidades educacionais especiais devem estar 

incluídos e serem atendidos em salas de ensino regular; 

destacando a importância e urgência de promover-se a 

inclusão educacional como elemento transformador da 

sociedade. 

As crianças e alunos surdos incluídos raramente se 

comunicam com seu professor, comunicando-se com 

muito mais frequência com seu intérprete, 

principalmente pelo modo como ele atua neste espaço, 

constatando a relação intérprete-aluno surdo é na maior 

parte do tempo iniciada pelo próprio intérprete, criando 
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um modo de relacionar-se muito diferente daquele 

construído pelos demais alunos que precisam lutar por 

seu turno discursivo, que em grupo precisam esperar 

sua vez de se colocar e, por vezes, se impor para poder 

falar. Em relação a essa realidade, a criança surda vive 

uma situação “artificial”, com uma redução do potencial 

para atuação independente e um acréscimo de ações 

dirigidas pela instrução do intérprete. 

É preciso que a atuação do intérprete se constitua em 

parceria com o professor, propiciando que cada um 

cumpra com seu papel, em uma atitude colaborativa, 

em que cada um possa sugerir coisas ao outro, 

promovendo a melhor condição possível de 

aprendizagem para a criança surda. 

O papel do intérprete educacional e dos modos como 

ele é desempenhado em cada um dos níveis de ensino 

pode revelar aspectos dessa prática educacional que 

interessa ser mais bem compreendida quando o 

ambiente pedagógico se diz inclusivo e pretende 

respeitar as peculiaridades e necessidades dos alunos 

surdos. 

Há uma riqueza de elementos nas Libras, baseados na 

cultura visual dos surdos, que nos oferecem um amplo 

universo de possibilidades de representar o mundo, 

encadeando as palavras não de forma linear e 
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sequencial, como estão acostumados na comunicação 

oral e também escritos, mas de modo simultâneo e 

multidimensional. (ANDRADE, 2005, p.41). 

A questão da diferença linguística, a identidade e 

cultura surda, e de como aprendem o surdo ao seu 

redor, são assuntos relevantes na educação dos surdos. 

Vygotsky (1998) aponta a utilização de signos e 

instrumentos na construção do sujeito, já que estes 

possuem funções de mediadores, ferramentas 

auxiliares da atividade humana. Os signos são 

“instrumentos psicológicos” do ser humano, isto é, 

auxiliam-nos processos psicológicos em diversas 

situações, pois são oriundos internamente - o processo 

contínuo de construção das significações nasce de suas 

experiências externas que se internalizam e 

constituem o individuo. É nas ações, nas interações 

sociais, e na linguagem que o homem mergulha nesta 

rede de significações e representações simbólicas, 

transformando-se e se desenvolvendo ao longo de toda 

sua vida. 

Percebe-se que o oralismo ainda tem uma grande força 

na abordagem educacional do surdo, embora se tenha 

dado oportunidades para a penetração da língua de 

sinais nos espaços educacionais. Nota-se que na 
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maioria das vezes a presença do surdo continua sendo 

indesejável. 

Muitas vezes se busca o que é mais conveniente, 

uma mistura de fala e língua de sinais que na melhor 

das hipóteses, apenas uma fala apoiada pelos sinais, 

que na verdade é inadequada para ser compreendida 

pelo sujeito surdo. 

Incluir o sujeito surdo em sala de aula regular 

simplesmente porque a lei manda, inviabiliza o desejo 

do surdo de construir saberes, identidade e culturas a 

partir das duas línguas (a de sinais e a língua oficial do 

país). E impossibilita a consolidação linguística do 

surdo. 

 
3. O intérprete de Língua Brasileira de Sinais 

(ILB) 

 
Varias diretriz e leis orientam as políticas publicas para 
a educação de surdos 

- a Lei n° 10.098/94 de 23 de março de 1994, no 

capitulo VII, legisla sobre a acessibilidade à língua de 

sinais, as Diretrizes Nacionais para a Educação 

Especial (Resolução CNE/CEB n°2, de 11 de setembro 

de 2001), e mais recentemente o Decreto nº 5.626/05 

que regulamenta as Leis nº 10.098/94 e nº 10.436/02. 

Toda essa legislação orienta as ações da federação, 
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dos estados e municípios no atendimento à pessoa 

surda, principalmente no que se refere a sua educação. 

Góes e Souza (em Lacerda 2011, p. 23) interessados 

na educação de surdos destacam, referindo-se a Lei nº 

10.098/94, que a importância da língua de sinais como 

meio de comunicação entre surdos deveria ser 

reconhecida e a provisão deveria ser feita no sentido de 

garantir que todas as pessoas surdas tivessem acesso 

à educação em sua língua nacional de sinais. Devido às 

necessidades particulares de comunicação dos surdos 

e das pessoas surdas a educação delas poderia ser 

mais adequadamente provida em escolas 

especialmente organizadas ou em escolas regulares 

com classes com recursos especiais proporcionando 

assim um melhor desenvolvimento a esses sujeitos. 

Em 2002, a lei nº 10.436, reconhece a Libras, 

conferindo a ela status de língua oficial brasileira. Com 

base na lei o seu uso pelas comunidades surdas 

ganhou legitimidade e passou a ser possível para o 

acesso a educação e outros serviços públicos. A 

mesma lei também torna obrigatório aos estudantes do 

magistério e nos cursos de especialização em 

Educação Especial, ampliando a abrangência de 

profissionais com conhecimento sobre LIBRAS e a 
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surdez e as possibilidades de o trabalho com alunos 

surdos ser desenvolvido de forma a respeitar suas 

condições linguísticas diferenciadas. 

Todavia, a Lei nº 10.436 só foi regulamentada pelo 

Decreto nº 5.626/05 em dezembro de 2005. Essa 

legislação trata do direito das pessoas surdas ao 

acesso ás informações através das Libras a formação 

bilíngue e da formação de intérprete de Libras. O art. 17 

desta lei afirma que essa formação do tradutor e 

intérprete de Libras língua portuguesa deve efetiva-se 

por meio de curso superior de tradução e interpretação, 

com habilitação em Libras-língua portuguesa. 

Segundo Lacerda 2011, p. 24, atualmente no Brasil, a 

formação do ILS vem se dando em serviço, na atividade 

prática e poucos são os cursos oferecidos voltados para 

essa formação. Mas o mais importante é focalizar que a 

formação fundamental para o tradutor/intérprete vai 

além do conhecimento das línguas, que deve ser uma 

formação plural e interdisciplinar, visando o seu trânsito 

na polissemia das línguas, nas esferas de 

tradução/interpretação. 

 
3.1 Os ILS e a escola no Brasil 

 
É importante destacar que a escola que os surdos 

precisam, defendida na lei, e a escola real oferecida aos 
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surdos são bastante diferentes. Apesar do esforço de 

alguns profissionais da educação, a experiência de 

educação focalizada ainda reflete os princípios de 

uma educação inclusiva, compreendida apenas 

como a inclusão de surdos na rede regular, que é 

pensada e se organiza para alunos ouvintes. Esse é o 

grande obstáculo do processo inclusivo dos surdos na 

educação. Cabe perguntar: como a escola vai 

garantir o processo de aquisição da Libas? Como 

será promovida a interação social entre os pares surdos 

e ouvintes? Como é possível garantir o acesso aos 

conhecimentos escolares na língua de sinais em 

escolas que utilizam o português como meio linguístico? 

Como será proporcionado o ensino de português com 

estratégias baseadas na aquisição de segunda língua? 

Observa-se que são questões ainda sem respostas. 

Não basta um decreto para uma transformação efetiva 

das práticas. Mas elas só serão eficazes se de fato a 

condição linguística especial do surdo for compreendida. 

No Brasil, a profissão de ILS ainda não é reconhecida, 

e, essa razão, essa atividade é desempenhada por 

profissionais oriundos de diferentes áreas como: 

pedagogos, fonoaudiólogos e pastores, entre outros. 

Segundo Rosa (em Lacerda 2011, p. 27). 
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Para (Lacerda 2011), a inclusão dos surdos e a 

efetivação do direito à informação em sua língua, é 

imprescindível o reconhecimento do profissional 

intérprete de Libras, que é quem possibilita a 

comunicação entre surdo e ouvinte, devendo o mesmo 

ter domínio da Libras e do português, conhecimento das 

implicações da surdez no desenvolvimento da indivíduo 

surdo, conhecimento da comunidade surda e 

convivência com ela. Tais pressupostos são defendidos 

pela Federação Nacional de Educação e Instrução dos 

Surdos (FENEIS) que apoiada no texto de Quadros 

2004, uma das primeiras publicações nacionais sobre o 

tema, financiada pelo MEC, afirma não bastar o 

profissional ter apenas conhecimento da língua de 

sinais, mas a importância de ele ter boa fluência e ser 

versátil para interpretá-las para língua portuguesa e 

vice-versa, destacando o respeito e a postura ética em 

sua atuação com a pessoa surda como fundamentais 

para o reconhecimento positivo de seu trabalho. 

 
Ser humilde sem rancor, convencimento ou orgulho próprio. O 

Intérprete precisa ser a voz do surdo e a voz do ouvinte. (...). O 

intérprete precisa interpretar em qualquer lugar, sem preconceito. 

Como: grupo de conscientização homossexual, repartições 

publicas, religiões diversas. O intérprete respeitando a cada religião 

deverá seguir a consciência e o coração. Mesmo que não seja de 



  128 

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.1 n.1, p.1-208, fev.2019 
 

acordo. Deverá se manter em seu profissionalismo. Após chegar 

em casa sozinho, deverá “explodir”. (...) O intérprete sempre vestirá 

a camisa do intérprete: ser sempre sigiloso e modesto (FENEIS, 

2006). 

 

O texto idealiza a figura do ILS, como alguém “perfeita”: 

humilde, sem rancor, modesto entre outros, exigindo em 

nome em nome de um código de ética postura utópicas, 

como se apenas seres humanos muito especiais 

pudessem ser intérpretes. O ILS precisa ser íntegro, 

sigiloso e o mais fiel possível ao texto/enunciado a ser 

interpretado, mas não que dizer que ele deva ter estas 

ou aquelas características. 

A FENEIS aponta ser necessário um continuo 

aperfeiçoamento em Libras, para melhor conhecer a 

língua e aspectos da comunidade surda. Defende a 

ampliação do conhecimento do domínio linguístico, da 

gramática, do uso de expressões faciais, e de uma 

postura corporal sem exageros, sempre focalizando 

conhecimentos ligados aos aspectos linguísticos. 

Técnicas ou estratégias de interpretação propriamente 

não são mencionadas ou valorizadas. 

Percebe-se no que se refere à atuação do ILS que há 

outros problemas em sua prática. O aluno surdo em 

geral tem um baixo índice de escolaridade, pela entrada 
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tardia na escola e pela aquisição das Libras. Não são 

incomuns situações em que o aluno surdo desconhece 

a língua de sinais, onde irá dificultar o aprendizado. 

Neste caso o intérprete necessita fornecer à 

compreensão também da língua portuguesa. Outra 

situação muito comum é o ILS não ter acesso prévio 

ao que vai interpretar em sala de aula, tornando o 

trabalho de interpretação ainda mais difícil. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ao desenvolver deste trabalho conclui que hoje com os 

artefatos culturais que os professores e alunos trazem 

na sua bagagem, fica mais fácil e atraente sua dinâmica 

na forma de se comunicar. Lembrando que o conteúdo 

deve sempre ser adequando de acordo com a 

necessidade de cada aluno. De acordo com as 

metodologias citadas acima, o aluno consegue realizar 

suas tarefas de forma autônoma no modo de agir e 

pensar com o convívio social, assim desenvolvendo o 

seu cognitivo na educação e na sociedade. 

Podemos concluir que em tempos de inclusão, espera-

se que a escola mais do nunca, seja um espaço que 

acolha a diversidade e que promova uma educação de 

qualidade. Crianças surdas não são diferentes, pois 
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através da interação social, elas desenvolvem sua 

linguagem e adquirem a língua de sinais. A educação 

de crianças surdas é vista principalmente no âmbito 

educacional devido o fato de que a inclusão das 

pessoas com deficiência exige mudanças significativas. 

Alguns professores de maneira equivocada e por falta 

de conhecimento atribuem aos intérpretes às 

responsabilidades de explicar os conteúdos tanto 

quanto a traduzir as aulas, ficando claro que eles ainda 

não conquistaram o seu lugar. 

Pelo que foi possível observar referente ao papel e a 

atuação do intérprete no espaço educacional, percebe-

se que ainda é bastante incipiente. Pouco se conhece 

sobre os desdobramentos daquilo que é feito em sala 

de aula na perspectiva da educação inclusiva bilíngue 

para surdos. Além disso, por ser uma profissão nova, 

não há número suficiente de profissional formado até o 

momento. 

Portanto a falta dessa formação profissional especifica 

para a atuação profissional leva a uma visão 

equivocada de que o intérprete deve ter uma formação 

generalista, e que ele por vezes, pode se 

responsabilizar pelos processos de aprendizagem dos 

alunos surdos. 
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É exatamente neste terreno pantanoso e plural que atua 

o interlocutor/interprete no espaço escolar, e que ao 

contrário do que frequentemente acontece a posição do 

IE precisa fazer escolhas, eleger sentidos, para dele se 

apropriar e fazê-los chegar ao seu destinatário, sendo 

um profissional ativo buscando compreender os 

sentidos pretendidos. 

Atualmente o intérprete é visto como alguém passivo, 

um instrumento que verte de uma língua a outra. Um 

personagem envolvido nas cenas inclusivas e que se 

tudo ocorrer bem o teatro da inclusão fará o maior 

sucesso. 
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E SEU DESENVOLVIMENTO 

POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DOS JOGOS 

Edilaine Gomes Santos 

 

 

 

A educação para a primeira infância deve ser 

vista como um período privilegiado na construção de 

futuras realizações educacionais, portanto, um “bom 

começo”, na educação infantil, pode ser uma maneira de 

recompensar e recuperar algum efeito negativo que tenha 

ocorrido no desenvolvimento das crianças. Diversos 

estudos realizados acerca do desenvolvimento infantil 

evidenciam que o período da primeira infância é crucial 

para estabelecer a autoidentidade, a aprendizagem e as 

realizações da criança. 

Para que as crianças possam desenvolver e 

exercer sua capacidade de criar, é imprescindível que as 

instituições de ensino ofereçam a elas riqueza e 

diversidade nas experiências que lhe são oferecidas, 

pautadas em brincadeiras e aprendizagens que ocorram 

livremente ou por meio de uma intervenção direta. 

 Não podemos compreender o brincar apena 

como fonte de lazer, é simultaneamente uma fonte 

riquíssima de conhecimento, o que nos leva a considerar 

o brincar parte importante que integra a atividade 

educativa. A criança constitui significados, assimila papéis 

sociais e compreende as relações afetivas que ocorrem 

em seu meio por intermédio do brincar, que é fator 

primordial para a construção do conhecimento. 
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A criança brinca pelo simples fato de ser 

criança, a infância serve para brincar e imitar, não se 

pode imaginar a infância sem seus risos e brincadeiras, 

pois a mesma favorece a autoestima das crianças e 

auxilia na superação de suas aquisições de maneira 

criativa; então podemos afirmar que brincar contribui para 

a interiorização de determinados modelos de adultos 

existentes em grupos sociais diversos.  

Os jogos e as brincadeiras nos trazem um 

indicador importantíssimo através do papel que as 

crianças assumem enquanto brincam. Quando adotam 

outros papéis, por intermédio dos jogos simbólicos, as 

crianças agem frente á realidade de maneira não-literal, 

transferindo e substituindo suas ações cotidianas pelas 

ações e características do papel assumido, utilizando-se 

de objetos substituídos. 

A escola é uma instituição que tem a função e 

o objetivo de possibilitar o educando a aquisição do 

conhecimento formal, e o desenvolvimento do 

pensamento. É na escola que a criança tem a 

oportunidade de aprender a forma de se relacionar com o 

próprio conhecimento.  

A vida escolar é regida por algumas normas 

que regulam as ações das pessoas e as interações entre 

elas, e essas normas também estão presentes nas ações 

das crianças, e é por esse fator que o brincar na escola 

não se iguala ao brincar em outras ocasiões.  

As brincadeiras e os jogos, quando ocorrem na 

escola, têm uma especificidade e um objetivo distinto, 

pois são considerados alguns elementos, como, o preparo 

e a utilização do espaço determinado, a disciplina e o 
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cumprimento das regras estabelecidas e as 

manifestações de emoções e conflitos que as crianças 

demonstram durante a realização dos jogos e das 

brincadeiras propostas.  

Não podemos esquecer que jogar é uma 

atividade essencialmente lúdica, e quando deixa de ser se 

descaracteriza o jogo ou a brincadeira. Portanto, é uma 

forma de atividade infantil em que há construção de 

conceitos, e eles podem e devem ser utilizados pela 

escola, só não podemos restringir o brincar a essa única 

finalidade; já que tais atividades também promovem a 

constituição do próprio indivíduo. 

As funções psicológicas e psíquicas da infância 

têm por objetivo o seu treinamento através do jogo. O 

jogo é assim, o centro da infância que não pode ser 

analisado sem atribuir um papel de pré-exercício. A partir 

dessa perspectiva, não podemos tratar da mesma 

maneira o jogo sem considerar as crianças de idade 

diferentes. 

A escola tem a função de levar a criança, em 

qualquer nível de ensino e período de desenvolvimento, a 

obter experiência e informação que enriqueçam seu 

repertório, disponibilizando procedimentos metodológicos 

que permitam integrar sucessivamente novos 

conhecimentos com aqueles que a criança já possui.  

Necessariamente devemos trabalhar com o 

que a criança tem a nos oferecer em cada etapa de seu 

desenvolvimento, ou seja, aprender com o real e o 

imaginário que o ser humano vai adquirindo ao longo da 

vida.  
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As propostas de educação infantil na 

atualidade estão bastante divididas, há escolas que 

reproduzem a escola elementar que enfatiza e prioriza a 

alfabetização e números (escolarização), e outras 

instituições que introduzem atividades lúdicas como os 

jogos e as brincadeiras, valorizando a socialização e a 

recriação de experiências.  

No nosso país, como afirma Kishimoto, a 

maioria dos sistemas pré-escolares tendem para o ensino 

de letras e números, não dando a devida importância a 

elementos folclóricos da cultura brasileira, excluindo-os de 

seu projeto pedagógico. 

 Desde os tempos passados, na nossa 

educação, está refletida a transmissão da cultura, o 

acesso de conhecimento, competência, valores e 

símbolos, portanto não podemos deixar de constatar o 

repertório cultural em que a escola é formada. 

As ideologias originadas das condições sociais, 

culturais e econômicas tendem a reproduzir na escola 

valores que consequentemente irão moldar o tipo de 

instituição. O perfil da escola decorre dos conteúdos e 

atividades que ela oferta a sua clientela, e no caso 

brasileiro, em sua maioria, geram especialmente pré-

escolas destinadas a crianças de quatro a seis anos 

dentro do modelo escolarizado. 

Em oposição à escolarização, a relevância do 

jogo e sua importância no desenvolvimento infantil, vêm 

de longa data. Embora filósofos como Platão e Aristóteles 

que, na antiguidade, já destacavam o papel do jogo na 

educação, foi com Froebel, o criador do jardim de 

infância, que as atividades lúdicas e os jogos passam a 
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fazer parte do currículo de educação infantil como um 

fator primordial. 

A programação diária da escola, pautada nos 

dons e ocupações froebilianas, dá origem à primeira vez 

em que a criança brinca na escola, através da 

manipulação de objetos aprende conceitos e desenvolve 

habilidades. Jogos e músicas, arte e atividades externas, 

são incluídas no dia-a-dia das crianças. 

 Concepções de homem e sociedade, 

envolvendo a liberdade do ser humano de auto 

determinar-se, buscar o conhecimento para a humanidade 

desenvolver-se, define a função da educação infantil que 

se reflete no brincar, considerado “a fase mais importante 

da infância - do desenvolvimento humano neste período - 

por ser a auto ativa representação do interno - a 

representação de necessidades e impulsos internos," 

(Froebel, 1912, p. 54-55)  

Froebel concebia o jogo como autoatividade e 

expressão das capacidades da criança, o modo como 

organizou os dons e ocupações divergiu-se dessa 

orientação fazendo prevalecer uma forma de estruturação 

das atividades infantis de natureza imitativa e com 

conteúdos predeterminados. A ambiguidade nas 

concepções de Froebel explica a presença de orientações 

contraditórias.  

Por cinquenta anos a educação infantil foi 

dominada pelo romantismo e a orientação mística de 

Froebel, sendo modificada pelo advento do 

progressivismo com Dewey que cria novos eixos 

colocando a experiência direta com os elementos do 
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ambiente e os interesses da criança como elementos 

fundamentais.  

Na perspectiva de Dewey, as crianças são 

seres sociais e a aprendizagem infantil se faz de modo 

espontâneo, através de jogos e de situações do cotidiano, 

para ele, o jogo é uma atividade livre que tem capacidade 

de absorver os problemas do cotidiano.  

A importância de se explorar materiais 

pedagógicos livremente foi defendida e divulgada por 

Montessori e os escolanovistas na Europa, pois 

acreditavam que quando oportunizamos o uso livre de 

materiais e brinquedos, permitimos que as crianças 

expressem espontaneamente suas ideias e preferências, 

tornando o brincar um meio de construção e 

desenvolvimento da autonomia. Essa nova concepção a 

respeito do brincar  impulsionou a expansão dos jogos 

educativos por intermédio de Decroly.  

Os jogos e as brincadeiras acompanham a 

criança pré-escolar e penetram nas instituições infantis, 

criadas a partir de então. Nesse período da vida da 

criança, são relevantes todos os aspectos de sua 

formação; pois como ser bio-psico-social-cultural, dá os 

passos definitivos para uma futura escolarização e 

sociabilidade adequados como membro dos grupos social 

que pertence. Sua personalidade começa a consolidar-se, 

o autocontrole e a segurança interna começa a firmar-se.  

O jogo como recurso pedagógico 

O jogo, utilizado como recurso pedagógico na 

educação infantil, prevê a necessidade da utilização de 

metodologias agradáveis que devem estar adequadas às 

necessidades das crianças, permitindo que o aprendizado 
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aconteça dentro do “seu mundo”, com coisas que são 

importantes, naturais e prazerosas se fazer. As 

características próprias das crianças, seus interesses e 

esquemas de raciocínio próprio devem ser respeitados.   

Utilizar metodologia lúdica, por intermédio da 

prática de jogos e brincadeiras no ambiente escolar, atrai 

e motiva a criança a participar de maneira espontânea, 

fazendo com que ela se torne uma “pesquisadora” 

consciente do objeto de ensino que nós, educadores, 

temos o dever de colocar ao alcance delas. 

Ao considerarmos que a aprendizagem 

depende em grande parte, da motivação, os educadores 

devem priorizar as necessidades e os interesses das 

crianças mais do que qualquer outro aspecto ou razão 

que a faça se interessar e participar das atividades 

propostas.  

Nesta perspectiva temos o jogo como um 

recurso privilegiado que permite que a criança se torne 

esperta, independente, curiosa e que tenha iniciava e 

confiança para construir uma ideia própria sobre as 

coisas, assim como exprimir espontaneamente seu 

pensamento e preferências que fazem parte da sua 

personalidade. 

Conforme Kishimoto (2003), o jogo é uma 

atividade que tem valor educacional intrínseco. A 

utilização de jogos educativos no ambiente escolar traz 

muitas vantagens para o desenvolvimento infantil, pois o 

jogo é um impulso natural da criança que funciona como 

uma grande fonte de motivação. 

A criança, através do jogo, obtém prazer e 

realiza um esforço espontâneo e voluntário para atingir o 
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objetivo do jogo, favorecendo a mobilização de esquemas 

mentais que estimulam o pensamento e a coordenação 

de tempo e espaço. 

Por integrar várias dimensões da 

personalidade, o jogo utilizado como recurso pedagógico 

contribui para a aquisição de condutas cognitivas que 

desenvolvem habilidades como coordenação, destreza, 

rapidez, força e concentração. 

Segundo a abordagem de Kishimoto (2003), a 

participação em jogos contribui para a formação de 

atitudes sociais: respeito mútuo, cooperação, obediência 

às regras, senso de responsabilidade, senso de justiça, 

iniciativa pessoal e grupal. O jogo é o vínculo que une a 

vontade e o prazer durante a realização de uma atividade. 

O ensino se utilizando meios lúdicos cria ambientes 

gratificantes e atraentes servindo como estímulo para o 

desenvolvimento integral da criança.  

Para a autora: 

Se as crianças são vistas como seres 

sociais, a aprendizagem infantil far-se-á de 

modo espontâneo, por meio do jogo, nas 

situações do cotidiano, isto é, tarefas 

simples como preparar alimentos, lanche, 

representações de peças familiares, 

brincarem de faz-de-conta, adivinhações 

etc. (KISHIMOTO, 2003, p. 23) 

Ao utilizarmos o jogo como recurso 

pedagógico, devemos considerá-lo a partir da definição de 

objetivos bem amplos, repensando o papel que a 

educação tem em relação à sociedade. Sabemos que a 

educação é um instrumento transformador da sociedade, 
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portanto sua função é contribuir para que essa 

transformação aconteça efetivamente.  

O trabalho que prioriza a utilização do jogo 

como um recurso pedagógico indispensável para o 

desenvolvimento infantil, deve considerar as crianças 

como seres sociais, trabalhando com elas de um modo 

que possibilite a sua integração na sociedade de maneira 

construtiva, permitindo que elas se tornem cidadãos 

capazes de opinar e exercer seus diretos e deveres com 

autonomia e responsabilidade. 

Jogos na Educação 

“Entre os vários números de jogos que se 

encontram na educação, os que aparecem 

frequentemente são os tradicionais infantis, os jogos de 

regra, os de construção e os de faz-de-conta”. 

(KISHIMOTO, 2003, p. 23). 

Jogos tradicionais infantis 

O jogo tradicional infantil está ligado ao folclore, 

expressando a mentalidade e o comportamento popular, 

sua realização é marcada principalmente pela oralidade. 

É uma parte da cultura popular que guarda a 

espiritualidade de um povo em determinado período da 

história. 

Os jogos tradicionais representam uma cultura 

não oficial, que desenvolvida especialmente de modo oral 

está em constante mudança e transformação, pois 

incorpora criações anônimas de gerações que vão se 

sucedendo. 

Por ser elemento folclórico em sua essência, 

esse tipo de jogo assume características de origem 
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anônimas, carregadas de tradicionalidade, conservação e 

mudança. A tradicionalidade e universalidade dos jogos 

vêm desde os povos distintos e antigos como os gregos, 

que desde a antiguidade brincavam de amarelinha, 

empinar papagaio, jogar pedrinhas, e até hoje podemos 

observar que, na atualidade, as crianças ainda participam 

de tais brincadeiras.  

A principal característica dos jogos tradicionais 

é definida por ser um tipo de jogo livre e espontâneo pelo 

qual a criança realiza pelos simples prazer de brincar. O 

jogo tradicional infantil tem um fim em si mesmo por isso 

preenche a necessidade de jogar da criança e por 

acompanharem a dinâmica da vida social poderão ser 

alterados e originar a criação de novos jogos.  

Nesses jogos, afirma Kishimoto (2003, p. 25), a 

concepção de criança é de um ser criativo, imaginativo e 

autossuficiente, acrescenta: 

O jogo tradicional tem a função de perpetuar 

a cultura infantil e desenvolver formas de 

convivência social; é um jogo livre, 

espontâneo e a criança brinca pelo prazer 

de fazê-lo, com um fim em si mesmo e 

preenche plenamente a necessidade de 

jogar da criança. 

Há uma ampla discussão em torno da 

utilização pedagógica dos jogos tradicionais. Atualmente 

teorias psicogenéticas como as de Piaget e Vigotsky, dão 

suporte a essa discussão mostrando a importância 

desses jogos para a compreensão das relações sociais. 

Essas considerações sobre jogos tradicionais 

infantis são reforçadas por Freidmannn, (1994, p. 52) 

“refletir sobre jogos e brincadeiras que fizemos na 
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infância, a tranquilidade e a alegria que esse tempo nos 

trazia, deveria fazer desejar o mesmo para nossas 

crianças, como uma prova de amor”. 

Portanto os jogos tradicionais infantis deixam 

de ter sua característica básica, que é de ser realizado 

livremente, quando o objetivo passa a ser, priorizar os 

aspectos educativos utilizados pela escola. Ao inserir 

brincadeiras tradicionais no contexto pedagógico, que são 

caracterizados por serem realizados em ambientes livres 

como as ruas, clubes e espaços públicos em geral, a 

escola divulga essas brincadeiras tradicionais, mas com o 

intuito de auxiliar no desenvolvimento infantil por 

intermédio dos jogos. 

O emprego dos jogos tradicionais na educação 

pode ser justificado por estarem no centro da pedagogia 

do jogo. O brincar é componente da cultura de pares que 

envolvem criança de diferentes idades, e não podemos 

mudar esse enfoque para um brincar em que predomine 

apenas as relações criança-adultos, como ocorre muitas 

vezes no processo de escolarização. 

A utilização dos jogos tradicionais no espaço 

escolar pode servir para preservar a identidade cultural da 

criança de uma determinada região ou país que seja 

distinta da origem das demais crianças, e o educador 

pode utilizar esse recurso riquíssimo para resultar em 

aprendizagem muito significativa para seus alunos.  

Outro benefício muito relevante que os jogos 

tradicionais infantis podem trazer, quando reproduzidos 

no ambiente escolar, é oportunizar as crianças residentes 

em centros urbanos um grande volume de contatos físicos 
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e sociais compensando a deficiência causada por poucas 

alternativas para tais contatos. 

Jogos de regra 

O jogo de regras começa a se manifestar por 

volta dos cinco anos de idade, mas é principalmente na 

fase dos sete aos doze anos que ele se desenvolve 

efetivamente. É nesta fase que a criança aprende a lidar 

com as delimitações de tempo e espaço, compreendendo 

o que pode e o que não pode fazer. Este tipo de jogo 

inicia-se na fase citada e perdura por toda a vida do 

indivíduo, estando presente quando ele pratica esportes, 

trabalha ou simplesmente realiza um jogo. 

Em oposição ao símbolo, a regra supõe 

relações sociais, pois a mesma é imposta pelo grupo em 

que a criança está inserida durante a prática do jogo e o 

não cumprimento das regras estabelecidas pode significar 

ficar de fora do jogo. Em relação à forma que as crianças 

se relacionam com as regras em um jogo, Piaget, no livro 

Juízo moral da criança (Piaget, 1994) demonstrou que o 

jogo proporciona relações sociais completas, onde a 

pequena comunidade age sob o domínio de regras que 

aprenderam ou que ela mesma desenvolveu. 

Os jogos de regras realizados pelas crianças 

constituem diversas instituições sociais, um simples jogo 

de botão entre meninos, por exemplo, comporta um 

sistema muito complexo de regras e códigos. 

As imposições determinadas pelos jogos de 

regras ajudam as crianças a lidar com perdas e ganhos, 

estratégia de ação, tomada de decisão e análise dos 

erros, também permite o replanejamento de jogadas em 

função dos movimentos realizados pelo outro jogador. 
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O jogo de regras é classificado como jogo 

sensório-motor (exemplo futebol) e intelectual (exemplo 

xadrez), sendo caracterizado por uma forte competição 

entre os participantes.  Tem um caráter eminentemente 

social, pois pressupõe a existência de parceiros e um 

conjunto de obrigações (regras). Este tipo de jogo 

aparece quando a criança abandona a fase egocêntrica 

possibilitando desenvolver os relacionamentos afetivo-

sociais. 

Por ser realizado em grupos e permitir que as 

crianças brinquem juntas, seguindo regras convencionais 

e regras arbitrárias, fixadas por convenção e consenso, os 

jogos de regras são muito interessantes conforme afirma 

Kamii e Devries (1980, p. 48): 

Os papeis de cada criança são 

interdependentes, pois um não pode existir 

sem o outro; são opostos, pois um tem que 

prever o que o outro vai fazer, o que implica 

a possibilidade de usar de estratégia; são 

colaboradores, pois o jogo não pode 

acontecer sem um mútuo acordo dos 

jogadores nas regras, e uma cooperação, 

seguindo-as e aceitando suas 

consequências. 

Jogos de construção 

Os jogos de construção começam muito cedo, 

quase tanto quanto as primeiras imitações. Os cubos são 

muito atraentes para as crianças de dois a quatro anos. 

Brincar com cubos não é só realizar um mundo concreto, 

representar alguma coisa que se conhece, é uma 

realização abstrata em que a criança nomeia um objeto 

inexistente ou constrói uma torre ou uma estrada. 
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Froebel é o criador dos jogos de construção, 

que com sua descoberta despertou o interesse dos 

fabricantes de brinquedos que passaram a duplicar os 

tijolinhos que encantaram a criançada, despertando o 

imaginário infantil e estimulando a criatividade através da 

construção de diversos objetos. 

Segundo Mme. Lowenfeld (1935) (apud 

Kishimoto, 2003, p. 29) destina-se ao livre manuseio das 

peças para que a criança construa seu mundo. O autor 

destaca: 

Construindo, transformando e destruindo, a 

criança expressa o seu imaginário e seus 

problemas e permite aos terapeutas o 

diagnóstico de deficiência de adaptação [...] 

bem como aos educadores o estímulo da 

imaginação infantil, o desenvolvimento 

afetivo e intelectual. 

Os jogos de construção são considerados de 

grande importância por enriquecer a experiência sensorial 

– a criança manipula objetos; estimula a criatividade na 

construção de algo.  

Quando está construindo, a criança está 

expressando suas representações mentais, e não apenas 

manipulando objetos. Paranova (1990) diz que o jogo de 

construção tem uma estreita relação com o faz de conta. 

Não se trata de manipular livremente os tijolinhos de 

construção, mas de construir casas, móveis ou cenários 

que servem como base para as brincadeiras simbólicas. 

As construções se transformam em temas de brincadeiras 

de criança.  

A ação educativa neste tipo de jogo é de 

extrema importância para desenvolver o que Vigotsky 
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chama de Zona de Desenvolvimento Proximal, que pode 

ser definida como a diferença entre o desenvolvimento 

atual da criança e o nível que atinge quando resolve 

problemas com o auxílio, e com a orientação de pessoas 

mais capazes, que já tenham adquirido estes 

conhecimentos. A partir dos três anos de idade a 

complexidade crescente das construções não permite o 

avanço das crianças nesta modalidade de jogo de 

construção.  

É muito importante que se considere a fala e a 

ação das crianças durante os jogos de construção, pois 

elas revelam complicadas relações, bem como as ideias 

presentes nas representações. Através dessas 

observações podemos constatar como elas escolhem 

determinados temas e como o mundo real está sempre 

presente em suas criações, nos permitindo compreender 

a relevância dos jogos de construção para o 

desenvolvimento infantil. 

A partir dos três anos de idade é sugerida a 

construção com materiais naturais, como areia, neve e 

água além dos brinquedos de construção, pois antes 

dessa faixa etária a criança apenas manipula os blocos ou 

objetos de encaixe, com o objetivo de empilhar ou apenas 

explorar os materiais sem a preocupação de construir 

algo. 

Ao trabalhar com crianças de mais de três anos 

de idades os educadores devem ter a preocupação de 

ensiná-las a imaginar uma estrutura antes de construí - la, 

certificando se a criança sabe o que construir e como 

fazê-lo. 
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Um programa de educação criado por 

Chauncey (1979) dentro das perspectivas Vygotskianas 

considera os jogos de construção de extrema importância 

por enriquecer a experiência sensorial, estimular a 

criatividade e desenvolver habilidades das crianças. 

Portanto não podemos esquecer que as ideias 

e as ações que as crianças, adquirem provém do mundo 

social em que vivem, incluindo a família e seu círculo de 

relacionamento no ambiente escolar. As ideias discutidas 

em sala de aula, os materiais, os pares e os conteúdos 

das representações simbólicas recebem grandes 

influência do currículo e dos professores.  

O currículo proposto pela escola interfere no 

repertório das brincadeiras, nos temas escolhidos e nos 

materiais para brincar. É de extrema importância que 

durante os jogos de construção, e nas oportunidades de 

interações sociais que eles oferecem, o tempo disponível 

seja respeitado e pensado para atender as necessidades 

e promover o desenvolvimento das crianças. 

Esses fatores em muitas escolas são 

negligenciados, pois elas privilegiam as atividades 

individuais e orientadas  

Jogos de faz-de-conta 

Através dos jogos de faz-de-conta e a partir 

das invenções feitas por outras crianças ou por adultos, 

as crianças evoluem. Gradualmente vão ampliando sua 

capacidade de enxergar a riqueza do mundo real e no 

plano simbólico procuram compreender o mundo adulto, 

pois estas brincadeiras, muitas vezes, reproduzem a 

atividade do homem e suas relações sociais e de 

trabalho. 
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A partir dessas experiências, as crianças 

tornam-se mais aptas a desenvolverem a linguagem e a 

narrativa, pois quando interagem com pessoas e coisas 

que fazem parte do seu meio, elas adquirem uma maior 

compreensão de si mesma e do outro. 

O jogo de faz-de-conta é uma atividade 

psicológica de grande complexidade, segundo Kishimoto 

(2003), sendo uma atividade lúdica que desencadeia o 

uso da imaginação criadora pela impossibilidade de 

satisfação imediata de desejos por parte da criança. Essa 

atividade enriquece a identidade da criança, porque ela 

experimenta outra forma de ser e de pensar; amplia suas 

concepções sobre as coisas e as pessoas, porque a faz 

desempenhar vários papéis sociais ao representar 

diferentes personagens.  

Segundo a autora, a capacidade de encontrar 

formas de encaminhar o que se quer, pode ser 

conquistada numa situação lúdica: ao exercitar nos jogos 

a habilidade de lidar com os sentimentos que eles 

despertam e com os desafios, busca-se competência para 

administrar situações cotidianas com eficácia.  

Ainda para Kishimoto (2003), pelo faz-de-conta 

a criança pode reviver situações que lhe causam 

excitação, alegria, medo, tristeza, raiva e ansiedade. Ela 

pode, neste brinquedo mágico, expressar e trabalhar as 

fortes emoções muitas vezes difíceis de suportar. E a 

partir de suas ações nesses jogos ela pode explorar as 

diferentes representações que tem destas situações 

difíceis, podendo melhor compreendê-las ou reorganizá-

las. 
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De acordo com Vygotsky (1998), o faz-de-conta 

é uma atividade importante para o desenvolvimento 

cognitivo da criança, pois exercita no plano da 

imaginação, a capacidade de planejar, imaginar situações 

lúdicas, os seus conteúdos e as regras inerentes a cada 

situação. 

Para esse autor:  

A situação imaginária de qualquer forma de 

brinquedo já contém regras de 

comportamento, embora possa não ser um 

jogo com regras formais estabelecidas a 

priori. A criança imagina-se como mãe da 

boneca e a boneca como criança e, dessa 

forma, deve obedecer às regras do 

comportamento maternal. (VYGOTSKY, 

1998, pág. 124) 

Outro aspecto importante colocado por 

Vygotsky (1998) é que, no jogo de faz-de-conta, a criança 

passa a dirigir seu comportamento pelo mundo 

imaginário, isto é, o pensamento está separado dos 

objetos e a ação surge das ideias. Assim, do ponto de 

vista do desenvolvimento, o jogo de faz-de-conta pode ser 

considerado um meio para desenvolver o pensamento 

abstrato. 
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AS INCERTEZAS E INQUIETAÇÕES DA 
MORTE 

 

Alessandra Viotto Andrade 
 

INTRODUÇÃO 

 

O culto a morte no contexto histórico, 

principalmente na civilização egípcia é um assunto com 

vasta bibliografia que traz elementos presentes no 

cotidiano dos egípcios antigos: na família, na sociedade, 

na política, nas guerras e nos trabalhos. Ela inspirava as 

normas e muitas condutas já impostas em vida. Assim, 

pode-se dizer que os egípcios eram extremamente 

preocupados com este tema e dessa maneira, a própria 

religião traz essas inquietações refletidas ao longo da 

história. 
 

Nos primórdios da história o Neanderthal e os 

Homo sapiens modernos já sepultavam seus mortos 

através de processos e de ritos elaborados, muito antes 

do aparecimento das primeiras sociedades-estados. Em 

algumas sociedades primitivas, parte dos rituais de morte 

consistia em um banquete fúnebre, onde os familiares do 

morto se reuniam para a grande homenagem e 
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devoravam seu cadáver mediante práticas e rituais 

mágicos e religiosos. O chamado endocanibalismo 

floresceu em diversos momentos da história humana. 
 

No Ocidente, a percepção de morte e os cuidados 

com o morto foram constituídos a partir de legados 

antigos de civilizações diversas, tais como as dos gregos, 

romanos, germânicos e outros. O cristianismo determinou 

todos os detalhes dos procedimentos em relação à morte 

e ao culto aos mortos nos últimos dois mil anos, criando 

uma religião dramaticamente obcecada pela questão. 

Neste contexto religioso a morte afigurou-se como mera 

passagem entre dimensões sobrenaturais de vida. Os 

atos do falecido em vida e dos vivos que cuidaram dele 

em sua morte e mesmo após a mesma deveriam decidir 

sua nova condição existencial na eternidade. Essa 

eternidade poderia ser feliz e paradisíaca, ou, em grande 

parte dos casos terrível e atormentada. Céu, inferno e 

purgatório se tornaram, então, os grandes alvos das 

preocupações referentes ao ato de morrer e definiram 

uma série de procedimentos rituais, posturas e filosofias 

existenciais. 
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A partir dessa diversidade de crenças, culturas acerca do 

culto a morte, este trabalho irá discorrer trazendo as 

inquietações desenvolvidas ao longo da história, tratando 

tanto da questão da religiosidade, com destaque a 

civilização egípcia em torno da morte. 
 

Tal assunto ainda inquietante, uma vez que cada 

um traz em sua crença um significado ou diversas dúvidas 

sobre o que acontece quando se morre. A questão da 

morte é perturbadora para o homem justamente por trazer 

incertezas, medos que refletem no comportamento em 

vida. A busca por respostas na religiosidade ao longo da 

história mostra que o homem acaba tolhendo seus 

anseios e desejos, por conta do místico desconhecido do 

que possa ocorrer com sua alma. 

Dessa maneira, já em vida muitos se privavam em 

realizar ou cometer ações que pudesse vir a comprometer 

o seu julgamento e impedir que se usufruísse da vida pós-

morte, como desejado. 

 

A MORTE NO CONTEXTO HISTÓRICO 
 

Desde os primórdios da Civilização, a morte é 

considerada um aspecto que fascina e, ao mesmo tempo, 
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aterroriza a Humanidade. A morte e os supostos eventos 

que a sucedem são, historicamente, fonte de inspiração 

para doutrinas filosóficas e religiosas, bem como uma 

inesgotável fonte de temores, angústias e ansiedades 

para os seres humanos. Falar sobre morte, ao mesmo 

tempo em que ajuda a elaborar a ideia da finitude 

humana, provoca certo desconforto, pois damos de cara 

com essa mesma finitude, o inevitável, a certeza de que 

um dia a vida chega ao fim. 
 

Faremos então, um pequeno passeio pela história 

para que possamos entender como foi construída a ideia 

da morte encontrada nos dias de hoje. Arqueólogos e 

antropólogos, através de seus estudos, descobriram que 

o homem de Neanderthal já se preocupava com seus 

mortos: “Não somente o homem de Neanderthal enterra 

seus mortos, mas às vezes os reúne (gruta das crianças, 

perto de Menton).” Morin (1997). Ainda segundo Morin 

(1997) na pré-história, os mortos dos povos musterenses 

eram cobertos por pedras, principalmente sobre o rosto e 

a cabeça, tanto para proteger o cadáver dos animais, 

quanto para evitar que retornassem ao mundo dos vivos. 

Mais tarde, eram depositados alimentos e as armas do 
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morto sobre a sepultura de pedras e o esqueleto era 

pintado com uma substância vermelha. “O não abandono 

dos mortos implica a sobrevivência deles. Não existe 

relato de praticamente nenhum grupo arcaico que 

abandone seus mortos ou que os abandone sem ritos.” 

Morin (1997). 
 

Ainda hoje, nos planaltos de Madagascar, durante 

toda a vida, os kiboris constróem uma casa de alvenaria, 

lugar onde seu corpo permanecerá após a morte. 

Segundo Kastenbaum e Aisenberg (1983), os egípcios da 

Antiguidade, em sua sociedade bastante desenvolvida do 

ponto de vista intelectual e tecnológico, consideravam a 

morte como uma ocorrência dentro da esfera de ação. 

Eles possuíam um sistema que tinha como objetivo, 

ensinar cada indivíduo a pensar, sentir e agir em relação 

à morte. Os autores seguem dizendo que os malaios, por 

viverem em um sistema comunitário intenso, apreciavam 

a morte de um componente, como uma perda do próprio 

grupo. 
 

Desta feita, um trabalho de lamentação coletiva 

diante da morte era necessário aos sobreviventes. 

Ademais, a morte era tida não como um evento súbito, 
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mas sim como um processo a ser vivido por toda a 

comunidade. 
 

Segundo Áries (1977), na Vulgata, o livro da 

Sabedoria, após a morte, o justo irá para o Paraíso. As 

versões nórdicas do livro da Sabedoria rejeitaram a ideia 

de Paraíso descritas no livro original pois, segundo os 

tradutores, os nórdicos não esperam as mesmas delícias 

que os orientais, após a morte. Isso porque os orientais 

descrevem que o Paraíso tem “a frescura da sombra”, 

enquanto os nórdicos preferem “o calor do sol”. Estas 

curiosidades nos mostram como o ser humano deseja, ao 

menos após a morte, obter o conforto que não conseguiu 

em vida. Já o budismo, através da sua mitologia, busca 

afirmar a inevitabilidade da morte. A doutrina budista nos 

conta a “Parábola do Grão de Mostarda”: uma mulher com 

o filho morto nos braços, procura Buda e suplica que o 

faça reviver. Buda pede à mulher que consiga alguns 

grãos de mostarda para fazê-lo reviver. No entanto, a 

mulher deveria conseguir estes grãos em uma casa onde 

nunca houvesse ocorrido a morte de alguém. Obviamente 

esta casa não foi encontrada e a mulher compreendeu 

que teria que contar sempre com a morte. Na mitologia 
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hindu, a morte é encarada como uma válvula de escape 

para o controle demográfico. Quando a “Mãe-Terra” torna-

se sobrecarregada de pessoas vivas, ela apela ao deus 

Brahma que envia, então, a “mulher de vermelho” (que 

representa a morte na mitologia ocidental) para levar 

pessoas, aliviando assim, os recursos naturais e a 

sobrecarga populacional da “Mãe-Terra”.  

Segundo Mircea Elíade (1987) os fino-úgricos 

(povos da região da Península de Kola e da Sibéria 

Ocidental), têm sua religiosidade profundamente 

vinculada ao xamanismo. Os mortos destes povos eram 

enterrados em covas familiares, onde os que morreram há 

mais tempo, recebiam os “recém mortos”. Assim, as 

famílias eram constituídas tanto pelos vivos quanto pelos 

mortos. Esses exemplos nos trazem uma ideia de 

continuidade em relação à morte, não sendo a mesma, 

considerada como um fim em si. Havia uma certa 

tentativa de controle mágico sobre a morte, o que 

facilitava sua integração psicológica, não havendo, 

portanto, uma cisão abrupta entre vida e morte. Isso sem 

dúvida aproximava o homem da morte com menos terror. 
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Apesar da familiaridade com a morte, os Antigos de 

Constantinopla mantinham os cemitérios afastados das 

cidades e das vilas. Os cultos e honrarias que prestavam 

aos mortos, tinham como objetivo mantê-los afastados, de 

modo que não “voltassem” para perturbar os vivos. Por 

outro lado, na Idade Média, os cemitérios cristãos 

localizavam-se no interior e ao redor das igrejas e a 

palavra cemitério significava também “lugar onde se deixa 

de enterrar”. Daí eram tão comuns as valas cheias de 

ossadas sobrepostas e expostas ao redor das igrejas. 
 

A Idade Média foi um momento de crise social 

intensa, que acabou por marcar uma mudança radical na 

maneira do homem lidar com a morte. Kastenbaum e 

Aisenberg (1983) nos relatam que a sociedade do século 

catorze foi assolada pela peste, pela fome, pelas 

cruzadas, pela inquisição; uma série de eventos 

provocadores da morte em massa. A total falta de controle 

sobre os eventos sociais, teve seu reflexo também na 

morte, que não podia mais ser controlada magicamente 

como em tempos anteriores. Ao contrário, a morte passou 

a viver lado a lado com o homem como uma constante 

ameaça a perseguir e pegar a todos de surpresa. 
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Esse descontrole, traz à consciência do homem 

desta época, o temor da morte. A partir daí, uma série de 

conteúdos negativos começam a ser associados à morte: 

conteúdos perversos, macabros, bem como torturas e 

flagelos passam a se relacionar com a morte, provocando 

um total estranhamento do homem diante deste evento 

tão perturbador. A morte se personifica como forma do 

homem tentar entender com quem está lidando, e uma 

série de imagens artísticas se consagram como 

verdadeiros símbolos da morte, atravessando o tempo até 

os dias de hoje. Kübler-Ross (1997) descreve que são 

cada vez mais intensas e velozes as mudanças sociais, 

expressas pelos avanços tecnológicos. 

O homem tem se tornado cada vez mais 

individualista, preocupando-se menos com os problemas 

da comunidade. Essas mudanças tem seu impacto na 

maneira com a qual o homem lida com há morte nos dias 

atuais. O homem da atualidade convive com a ideia de 

que uma bomba pode cair do céu a qualquer momento. 

Não 
 
4. de se surpreender, portanto que o homem, diante de 

tanto descontrole sobre a vida, tente se defender 
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psiquicamente, de forma cada vez mais intensa contra a 

morte. "Diminuindo a cada dia sua capacidade de defesa 

física, atuam de várias maneiras suas defesas 

psicológicas" Kübler-Ross (1997). Ao mesmo tempo, 

essas atrocidades seriam, segundo ponto de vista de 

Mannoni, (1995), verdadeiras pulsões de destruição; a 

dimensão visível da pulsão de morte. Mannoni (1995), 

citando Áries, conta que a morte revelou sua correlação 

com a vida em diversos momentos históricos. As pessoas 

podiam escolher onde iriam morrer; longe ou perto de tais 

pessoas, em seu lugar de origem; deixando mensagens a 

seus descendentes. 

A possibilidade de escolha deu lugar a uma 

crescente perda da dignidade ao morrer, como nos afirma 

Kübler-Ross (1997): "...já vão longe os dias em que era 

permitido a um homem morrer em paz e dignamente em 

seu próprio lar." Para Mannoni, nos dias atuais, 70% dos 

pacientes morrem nos hospitais, enquanto no século 

passado, 90% morriam em casa, perto de seus familiares. 

Isto ocorre porque, nas sociedades ocidentais o 

moribundo é, geralmente, afastado de seu círculo familiar. 

“O médico não aceita que seu paciente morra e, se entrar 
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no campo em que se confessa a impotência médica, a 

tentação de chamar a ambulância (para se livrar do 

“caso”) virá antes da ideia de acompanhar o paciente em 

sua casa, até o fim da vida.” Mannoni (1995). A morte 

natural deu lugar à morte monitorada e às tentativas de 

reanimação. Muitas vezes, o paciente nem é consultado 

quanto ao que deseja que se tente para aliviá-lo. A 

medicalização da morte e os cuidados paliativos, não 

raro, servem apenas para prolongar o sofrimento do 

paciente e de sua família. É muito importante que as 

equipes médicas aprendam a distinguir cuidados 

paliativos e conforto ao paciente que está morrendo, de 

um simples prolongamento da vida. 

 
Outro aspecto comportamental do ser humano em 

relação à morte é que antigamente, preferia-se morrer 

lentamente, perto da família, onde o moribundo tinha a 

oportunidade de se despedir. Atualmente, não é raro se 

ouvir dizer que é preferível uma morte instantânea ao 

longo sofrimento provocado por uma doença. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Iniciamos a pesquisa retratando historicamente 

as inquietações do homem ao longo da história quanto 

ao culto da morte em civilizações e culturas diferentes, 

percebemos que o homem desde quando era nômade 

já trazia a preocupação do que fazer com os restos 

mortais. 
 

E que a partir da organização do homem em 

comunidade, questões religiosas surgem e diferem 

quanto ao conceito da morte ou da vida pós-túmulo. 
 

Ao longo desse trabalho procuramos analisar e 

descrever a percepção do além-morte para a sociedade 

do antigo Egito, destacando os elementos principais 

das cerimônias funerárias, especialmente os processos 

importantes para o sepultamento e sua influência na 

vida social. 
 

Conforme apresentado, os aspectos religiosos 

regulavam e influenciavam a vida da comunidade e do 

indivíduo, através de conceitos éticos. A morte fazia 

parte da vida da sociedade, onde se acreditava que o 

morto poderia continuar agindo no mundo dos vivos. 

Os mesmos não eram excluídos da sociedade e um 

dos grandes temores das pessoas era o de sofrer uma 
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segunda morte, através da perda de sua memória e 

das lembranças deste, como indivíduo, para tanto era 

realizada oferendas diversas no túmulo para que esta 

memória perdurasse no tempo. Para isso ser evitado 

empenhavam-se para adquirir fórmulas mágicas e 

encantamentos que permitissem evitar um destino 

desagradável. As práticas funerárias e a continuação 

da existência estavam relacionadas intimamente aos 

processos ritualísticos funerários, onde a mumificação 

e o conhecimento de rituais mágicos e encantamentos 

eram os elementos principais para se atingir a vida 

eterna. 
 

Ao morto que passasse pelo julgamento de 

Osíris seria permitido visitar o mundo dos vivos e 

depois retornar à tumba, pois, a vida no além fazia 

parte da vida dos indivíduos e assim, como um deus, 

se fossem vitoriosos, poderiam viver à eternidade. Mas 

para poder desfrutar dessa vida era necessário realizar 

uma Confissão Negativa e pesar o seu coração, pois 

assim, como um Maat Kerú – Verdadeiro de Palavra, 

poderia fazer o que lhe aprouvesse no Campo das 

Oferendas. 
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Como observamos, os processos funerários 

podiam variar entre os mais simples e baratos, até aos 

mais elaborados e caros, sendo realizados de acordo 

com a condição socioeconômica de cada indivíduo. O 

cortejo; o sepultamento; os rituais, como o da Abertura 

da Boca; e oferendas, tinham como objetivo ajudar o 

morto a alcançar uma nova vida, no post-mortem, de 

forma segura e tranquila. 
 

Ao longo das fases históricas, o acesso aos 

rituais se alargou, estando agora ao alcance de 

pessoas fora do círculo da realeza, desde que tivessem 

como arcar com os custos ritualísticos e funerários. 
 

O medo do esquecimento (segunda morte), fez 

com que os que possuíam condições sócio financeiras 

o adquirissem, a fim de serem favorecidos durante o 

julgamento. O mesmo pode ser dito da tumba, 

fundamental para abrigar o corpo e a múmia do morto, 

que após os rituais específicos ganhava vida no pós-

morte. 
 

Todas as crenças em ritos e atos mágicos 

somente são possíveis dentro de uma concepção de 

mundo monista na qual todas as dimensões do 
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universo podem ser acessadas sem barreiras. Isso 

permitia ao morto circular nas várias dimensões do 

universo, concebido como uma rede integrada. 
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INCLUSÃO: CONCEITO E PROCESSO 

HISTÓRICO 

 

Maria Aparecida de Araújo Rodrigues 
 

 

A história da inclusão permeou-se por 

diferentes fases em diferentes culturas e épocas. 

Conforme Correia (1999), a Idade Antiga, na Grécia é 

considerada um período de grande exclusão social, as 

crianças nascidas com alguma deficiência eram 

abandonadas ou mesmo eliminadas, sem chance ou 

direito ao convívio social. 

Na Idade Média, pessoas com deficiência 

eram marginalizadas, perseguidas por questões 

sobrenaturais, rotuladas como invalidas e muitas vezes 

mortas. 

Para Jannuzzi (2004), no Brasil por volta do 

século XVII, os deficientes eram abrigados em Santas 

Casas. Percebemos ao analisar este período que a 

educação inclusiva nos séculos XVII e XVIII promove 
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inúmeras situações excludentes. Caracterizou-se pela 

rejeição e ignorância da pessoa deficiente. Os deficientes 

mentais eram internados em orfanatos, manicômios, 

prisões dentre outras, pois eram tidos como anormais. 

A história humana vai se delineando e 

evoluindo “conforme as crenças, valores, culturais, 

concepção de homem e transformações sociais que 

ocorreram nos diferentes momentos históricos” 

(BRASIL,2001, p.25) 

No século XX, a questão educacional 

configurou-se principalmente na concepção médico-

pedagógica centralizando nas causas biológicas da 

deficiência. É também a partir, deste século que começam 

a valorização das pessoas com deficiência emergindo 

mundialmente movimentos de luta e defesa desta parcela 

da população. 

Cabe esclarecer, conforme Mazzota (2005) 

evidencia que são três atitudes sociais marcam a 

educação especial no que se refere as pessoas com 

necessidades educacionais especiais: marginalização, 

assistencialismo e educação/reabilitação. 
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No que se refere a marginalização esta 

pessoas eram tratadas com descaso e descrença, no 

assistencialismo foram atitudes filantrópicas que ainda 

permaneciam na descrença da capacidade destes 

sujeitos, por último no âmbito educação/reabilitação os 

olhares foram voltados ao educacional e nas 

possibilidades de desenvolvimento e mudança destas 

pessoas. 

Importa mencionar conforme Sassaki (2006) 

que o processo de inclusão/integração educacional situa 

em quatro momentos. Inicialmente na fase de exclusão na 

qual não havia nenhuma preocupação com as pessoas 

com deficiência. Caracteriza-se pela rejeição e ignoradas 

pela sociedade. A fase da segregação institucional, neste 

período as pessoas deficientes eram afastadas da família 

e recebiam atendimentos filantrópicos e religiosos. 

Surgem neste momento os centros de reabilitação e as 

escolas especiais. Fase da integração alguns portadores 

de necessidades especiais são encaminhados a rede 

regular com classes especiais e salas de recurso. Fase da 

Inclusão todas as pessoas com necessidades 

educacionais especiais devem ser inseridas em classes 
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comuns da rede regular de ensino, a escola deve adaptar-

se aos alunos conforme suas necessidades e 

especificidades. 

Para situarmos ao final do século XX muitos 

movimentos sociais, políticos e educacionais e 

conferências afinam as discussões sobre esta clientela 

que culminou em importantes reflexões das práticas 

educacionais. 

No Brasil a inclusão foi balizada por 

movimentos e declarações internacionais, desde o final da 

década de 40, com a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e na década de 90 devido as reformas 

neoliberais. 

A inclusão de pessoas com necessidades 

especiais na educação  é definida conforme Stainback e 

Stainback (1999 p. 21) como: “a educação inclusiva pode 

ser definida como uma prática da inclusão de todos 

independente de seu talento, deficiência, origem 

socioeconômica ou cultural em escolas e salas 

provedoras, onde as necessidades destes alunos sejam 

satisfeitas”. 
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A inclusão é a aceitação do outro em suas 

diferenças que requer uma mudança sensível de 

paradigmas principalmente no que se refere as práticas 

educacionais e ambientes de aprendizagem favorecedor. 

O conceito de inclusão para Sassaki (1997 

p.41) é: 

 

Um processo pelo qual a sociedade se adapta para 
poder incluir em seus sistemas sociais gerais 
pessoas com necessidades especiais e, 
simultaneamente, estas se preparam para assumir 
seus papeis na sociedade (...). Incluir é trocar, 
entender, respeitar, valorizar, lutar contra a exclusão, 
transpor barreiras que a sociedade criou para as 
pessoas. É oferecer o desenvolvimento da 
autonomia, por meio de pensamentos e formulação 
de juízo de valor, de modo a poder decidir, por si 
mesmo, como agir nas diferentes circunstancias da 
vida. 

Conforme Ferreira (2005 p.44) a inclusão 

implica em: 

 

[...] uma filosofia que valoriza diversidade de força, 
habilidades e necessidades [do ser humano] como 
natural e desejável, trazendo para cada comunidade 
a oportunidade de responder de forma que conduza a 
aprendizagem e do crescimento da comunidade 
como um todo, e dando a cada membro desta 
comunidade um papel de valor. 
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Para Mitler que conceitua a educação 

inclusiva como construção de conhecimento, interação, e 

socialização: 

 

No campo da educação, a inclusão envolve um 
processo de reforma e de reestruturação das escolas 
como um todo, com o objetivo de assegurar que 
todos os alunos possam ter acesso a todas as gamas 
de oportunidades educacionais e sociais oferecidas 
pela escola 

 

É importante também, pensarmos que para 

a construção de uma inclusão é fundamental que a 

linguagem e os termos que serão utilizados, pois é 

possível expressar, voluntariamente ou involuntariamente, 

aceitação ou rejeição, preconceito e discriminação em 

relação as pessoas e suas características. 

Os termos utilizados podem ser 

considerados por diferentes valores e conceitos sociais e 

em cada época. Assim, com o passar do tempo, mudam-

se os valores, os conceitos e os termos que passam a ter 

novos significados para designar novos conceitos. A 

preocupação em utilizar a terminologia correta está no 
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fato de que o uso incorreto de um determinado termo ou 

palavra pode reforçar conceitos ultrapassados. 

Sassaki (2005) evidencia que isso pode 

causar efeitos negativos sobre as mudanças de 

paradigmas como o que aconteceu com os termos 

integração e inclusão em todos os sistemas sociais 

comuns. 

No Brasil ainda caminhamos para 

estabelecer terminologias corretas, ao se tratar 

principalmente de assuntos relativos a deficiência, no 

intuito de desencorajar práticas discriminatórias. 

O movimento de inclusão se fortalece em 

1990 com a Conferência Mundial de Educação para todos 

ou Declaração de Jontien que prioriza o Plano de Ação 

para Satisfazer as Necessidades Básicas da 

Aprendizagem delibera: 

 

Art.1º: Essas necessidades básicas compreendem 
tanto os instrumentos essenciais para aprendizagem 
(a escrita e leitura, a expressão oral, o cálculo, a 
solução de problemas), quanto aos conteúdos 
básicos da aprendizagem (conhecimentos, 
habilidades, valores e atitudes)  
Art.3 inciso V: As necessidades básicas portadoras 
de deficiência requerem atenção especial. É preciso 
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tomar medidas que garantam a igualdade de acesso 
à educação aos portadores de todo e qualquer e 
qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do 
sistema educativo.  
Art.5 inciso III complementa que: Programas 
complementares alternativos podem satisfazer as 
necessidades de aprendizagem das crianças cujo 
acesso à escolaridade é limitado ou inexistente, 
desde que observem os mesmos padrões de 
aprendizagem adotados na escola e disponham de 
apoio adequado. (DECLARAÇÃO MUNDIAL DE 
EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990, p.6). 

 

A Declaração de Salamanca de 1994, 

evidencia que as pessoas com necessidades especiais 

tem direito: 

 

[...] as escolas se devem ajustar a todas as crianças, 
independentemente das suas condições físicas, 
sociais, linguísticas ou outras. Neste conceito, terão 
de incluírem-se crianças com deficiência ou 
sobredotados, crianças da rua ou crianças que 
trabalham crianças de populações remotas ou 
nômades, crianças de minorias linguísticas, étnicas 
ou culturais e crianças de áreas ou grupos 
desfavorecidos ou marginais. 

 

É no final do século XX até atualmente que 

podemos perceber os avanços sociais, pedagógicos e 

tecnológicos. É a inclusão de pessoas que foram vítimas 

de discriminações e preconceitos e hoje possuem direitos 
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que são garantidos por Lei que serão evidenciadas no 

próximo capítulo. 

A expressão “Necessidades Educacionais 

Especiais” tornou-se conhecida com a intencionalidade de 

minimizar e ou neutralizar a negatividade das 

terminologias adotas nas quais estigmatizavam os 

portadores de limitações físicas, motoras, sensoriais, 

intelectuais, síndromicas, altas habilidades e condutas 

desviantes. Os termos mais utilizados anteriormente 

eram: retardado mental, deficiente, excepcionais, 

subnormais, infradotados, incapacitados, superdotados, 

entre outros. 

Cabe ressaltar que a redefinição de 

necessidades especiais foi a partir da Declaração de 

Salamanca para evidenciarmos a mudança não só 

normativa como em um aspecto geral e mundial, pois foi a 

partir desta declaração que foram pensadas muitas 

legislações, inclusive a nossa Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional tem em seu título Educação para 

Necessidades Especiais: uma visão geral (versão 

inglesa): 
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A conferência de Salamanca marcou um novo ponto 
de partida para milhões de crianças privadas e 
educação. Ela forneceu uma oportunidade única de 
colocação da educação para necessidades especiais 
dentro da estrutura mais ampla do movimento de 
Educação para Todos, lançado em Jomtiem, 
Tailândia, em 1990, e ela veio a um tempo em que os 
líderes mundiais e o sistema das Nações |Unidas 
estavam adotando uma nova visão e dando seus 
primeiros passos em direção à sua realização. 
(UNESCO, 1994, p.15) 

 

A terminologia “Necessidades Educacionais 

Especiais” atribui-se para as pessoas que apresentam 

deficiências permanentes até as que não possuem a 

aprendizagem escolar em seu tempo, ou seja, também se 

associa as dificuldades no âmbito escolar que não estão 

diretamente ligadas as deficiências. 

 

A Conferência de Salamanca, então, proveu a 
primeira oportunidade internacional significativa para 
construir com base nessas iniciativas de Educação 
para todos e para assegurar que as crianças com 
necessidades educacionais especiais, seja como 
forem definidas, sejam incluídas de fora para dentro, 
no sentido da participação social nos planos nacional 
e local de forma a abrir as escolas a todas as 
crianças e assegurar que as escolas se transformem 
em ambientes prazerosos e desafiadores. (UNESCO, 
1994, p.16) 
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É importante pensarmos que o uso desta 

terminologia direcionou-se as respostas educacionais nas 

quais os educandos necessitam, ressaltando assim o 

papel fundamental da escola no atendimento a cada 

aluno independente de suas necessidades educacionais 

especiais, e fundamentalmente respeitar a diversidade e a 

ação pedagógica para cada individuo sem nenhum ônus 

ao aprendizado devido suas características. 

A Política Nacional de Educação Especial 

aponta para uma definição de prioridades e define os 

educando com necessidades educacionais especiais 

como individuo que necessita de aprendizagens 

especificas, de currículo diferenciado no qual atenda suas 

especificidades, atividades diferenciadas e que solicitem 

recursos pedagógicos e metodologias especificas. 

Importa mencionar que as necessidades 

especiais não se referem ao limite apresentando e sim 

pelas exigências de dar amplo acesso a estas pessoas e 

que sejam oportunizadas as condições de autonomia e 

aprendizado para este grupo. 

A história da Educação Especial no Brasil 

iniciou-se no século 19, quando os servidores dedicados a 
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esse segmento inspirou-se em experiências norte-

americanas e europeias e de forma ainda que isolada se 

dispusesse a implementar ações físicas, mentais e 

sensoriais. Havia muitos preconceitos para com estas 

pessoas, eram estigmatizadas, não tinham uma vida 

plena, estavam muitas vezes escondidos, devidos suas 

características físicas, intelectuais e psicológicas.  

A educação especial se estruturou segundo 

modelos assistencialistas e segregativos pela 

segmentação das deficiências, fato que contribuiu para 

que a formação escolar e a vida social das crianças e 

jovens especiais acontecessem ainda na maioria dos 

casos, em um mundo à parte. 

Caminhando pelo assistencialismo, a 

Educação Especial, entrou em outra fase, na qual foram 

priorizou-se os serviços médicos e psicológicos, passando 

a seguir para a fase caracterizada pela inserção da 

mesma na educação. 

O tema da inclusão é alvo de estudos, 

pesquisas e debates nos últimos anos no Brasil, 

despertando o interesse de pesquisadores, educadores, 
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pais e órgãos governamentais em discutir questões em 

torno do assunto que é por sinal, bastante polêmico. 

No meio dessa discussão, existe uma 

posição político-ideológico, resultado do processo de 

democratização vivido pela sociedade brasileira, cujo 

objetivo é tornar possível a todos, o acesso à educação 

escolar. 

Ressaltamos que a Declaração de 

Salamanca, aprovada pela Conferência Mundial da 

UNESCO em 1994, transformou-se em referência básica 

de toda discussão que ponha em pauta a educação para 

todos, sob a denominação de ‘Educação Inclusiva’, 

afirmando que as escolas devem acolher todas as 

crianças, independentemente de suas condições físicas, 

intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. 

Devem acolher crianças com deficiência e crianças 

superdotadas. As escolas têm que encontrar a maneira de 

educar com êxito todas as crianças, inclusive as com 

deficiências graves. 

Anteriores a esta declaração, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos a partir de 1948 salienta 

que: art. 1º. “[...] que todos os seres humanos nascem 
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livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de 

razão e de consciência e devem agir uns para com os 

outros em espírito de fraternidade” (UNESCO 2000) e a 

Declaração de Jotien ou Conferência Mundial de 

Educação Para Todos a partir de 1990 enfatiza o 

atendimento a todo e qualquer indivíduo atendendo assim 

suas necessidades básicas, direito ao acesso à educação 

e principalmente ao ensino-aprendizagem: 

Essas necessidades básicas compreendem tanto os 
instrumentos essenciais para aprendizagem (a escrita 
e leitura, a expressão oral, o cálculo, a solução de 
problemas), quanto aos conteúdos básicos da 
aprendizagem (conhecimentos, habilidades, valores e 
atitudes). As necessidades básicas portadoras de 
deficiência requerem atenção especial. É preciso 
tomar medidas que garantam a igualdade de acesso 
à educação aos portadores de todo e qualquer e 
qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do 
sistema educativo. Programas complementares 
alternativos podem satisfazer as necessidades de 
aprendizagem das crianças cujo acesso à 
escolaridade é limitado ou inexistente, desde que 
observem os mesmos padrões de aprendizagem 
adotados na escola e disponham de apoio adequado. 
(DECLARAÇÃO MUNDIAL DE EDUCAÇÃO PARA 
TODOS, 1990). 

 

Sassaki (1999) aponta para o fato de que o 

movimento de inclusão social começou nos países 

desenvolvidos, na primeira metade da década de 80, 
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quando o ideal da igualdade de oportunidades em todos 

os setores, foi oficialmente documentado pela ONU, no 

Programa Mundial de Ação Relativo ás Pessoas com 

Deficiência. Este documento preceitua que a educação 

das pessoas com deficiência deve ocorrer no sistema 

comum.  As medidas para tal efeito devem ser 

incorporadas no processo de planejamento geral e na 

estrutura administrativa de qualquer sociedade (Sassaki, 

1999. p.118). 

Esclarece que a citação dos conceitos 

inclusivistas é recente na literatura especializada, pois no 

decorrer das últimas décadas as ideias que lhe serviram 

de base foram lapidadas e continuam sendo debatidas em 

todos os setores sociais interessados nesta problemática 

dos portadores de necessidades especiais. 

Portanto, conceitos como integração, 

inserção e inclusão não podem mais ser comparado e 

muito menos serem vistos como sinônimos por isso 

cabem um esclarecimento de seus usos, conforme indica 

Sassaki: 

 



  191 

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.1 n.1, p.1-208, fev.2019 
 

Algumas pessoas utilizam as palavras: integração e 
inclusão, já em conformidade com a moderna 
terminologia da inclusão social, ou seja, com sentidos 
distintos a integração significando “inserção da 
pessoa deficiente, preparada para viver na 
sociedade” e a inclusão significando “modificação da 
sociedade como pré-requisito para a pessoa com 
necessidades especiais buscar seu desenvolvimento 
e exercer a cidadania” (1999 p.43; Grifos Do Autor). 

 

O discurso em torno da integração de 

portadores de necessidades especiais no ensino regular 

tem apresentado avanços, mas a prática excludente 

colabora para que o discurso permaneça apenas no 

discurso. 

A questão integração deve ser avaliada em 

dois importantes aspectos; o legal (Direito Constitucional), 

e o da abordagem científica Vygotsky (1991, p.101). 

Ambos afirmam que o ser humano que cresce num 

ambiente social e a integra-se com outras pessoas é 

essencial para o seu desenvolvimento. 

A Educação Especial, modalidade de 

educação comum, fundamenta-se nos princípios de 

integração, participação, simplificação, interiorização e 

normalização. Visa proporcionar por meio de atendimento 

educacional especializado condições para o 
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desenvolvimento pleno das potencialidades do aluno com 

necessidades especiais, como fatos de auto realização, 

preparação para o trabalho e integração social (objetivos 

contidos nas leis n. 5.692/71 e 7.044/82). 

Consideram-se excepcionais do ponto de 

vista educacional, os alunos que, devido às condições 

físicas, mentais, emocionais ou socioculturais necessitam 

de processos especiais de educação. A Educação 

Especial utiliza-se de métodos, técnicas especiais para o 

atendimento dessa clientela. 

Procurando orientar a integração, para que o 

aluno excepcional possa se beneficiar das oportunidades 

educacionais oferecidas a todos, a Educação Especial 

prevê o atendimento as necessidades especificam de 

todas as excepcionalidades, através de sala de recursos, 

unidades de ensino itinerante, classes especiais e 

centrais de atendimento. As discussões preconizam o 

atendimento na escola regular em ambiente físico 

adequado, com professor adequado, com equipamentos e 

recursos pedagógicos especializados. 

Em relação à formação do professor 

especializado, é possível destacar que; A Deliberação 
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CEE n. 13/73, regulamentando o artigo 9º da lei 5.692/71 

e fixando normas para a educação de excepcionais, 

instituiu a habilitação específica em curso de nível 

superior. 

Na década de 90 as discussões referentes à 

educação das pessoas com necessidades especiais 

começaram a adquirir alguma consistência, face às 

políticas anteriores, caracterizadas pela descontinuidade 

e dimensão secundária.  

A Nova LDB 9.394/96 capítulo V salienta 

que a educação dos portadores de necessidades 

especiais deve-se dar de preferência na rede regular de 

ensino, o que traz uma nova concepção na forma de 

entender a educação e integração dessas pessoas. 

Com base nela elaboraram-se os 

Parâmetros Curriculares Nacionais: Adaptações 

Curriculares. Estratégias para educação de alunos com 

necessidades educacionais especiais (1998) indicando 

mais uma vez que a educação é para todos, uma 

modalidade educativa com nova roupagem de formação 

cidadã, interativa que pode e deve ser adaptada para 

entender ricamente as necessidades. 
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Nota-se também, que neste documento 

abrangem de forma singular os dois extremos da 

Educação Especial pessoas com elevada capacidade e 

os com pouca capacidade de aprendizagem, exigindo por 

parte dos educadores respostas condizentes as suas 

especificidades. 

Nas constituições Federal e Estadual, na lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Estatuto 

da Criança e do Adolescente e na indicação n. 12/1999 e 

Deliberação n. 5/2. 000 do Conselho Estadual de 

Educação e considerando que: 

 

A Educação Especial para atendimento escolar de 
educandos Portadores de necessidades especiais 
deve ser realizada preferencialmente, na rede regular 
de ensino, em classes comuns, com apoio de 
serviços especializados organizados na própria 
escola ou em centros de apoio regionais: 
A integração, permanências, progressão e sucesso 
escolar de alunos portadores de necessidades 
especiais em classes comuns do ensino regular, 
representam a alternativa mais eficaz no processo de 
atendimento desse alunado; em função das 
condições específicas dos alunos, sempre que não 
for possível sua integração em classes comuns da 
rede escolar, a classe especial deve ser mantida na 
rede regular ou, ainda, quando necessário, deverá 
ser oferecido atendimento por meio de parcerias com 
instituições privadas especializadas, sem fins 
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lucrativos; a rede Estadual já possui formas 
diversificadas para atendimento dos alunos 
portadores de necessidades especiais e que os 
paradigmas atuais da inclusão escolar vêm exigindo 
a reorganização da educação especial visando à 
ampliação dos serviços de apoio especializado e a 
renovação dos projetos pedagógicos e metodologia 
de trabalho das classes especiais (Conselho 
Nacional De Educação, 2.001). 

 

Desta forma, são considerados alunos com 

necessidades educacionais especiais, aqueles que 

apresentam significativas diferenças físicas, sensoriais ou 

intelectuais decorrentes de fatores inatos ou adquiridos, 

de caráter permanente ou temporário, que resultem em 

dificuldades ou impedimentos no desenvolvimento do seu 

processo ensino-aprendizagem. 

Segundo a mesma lei, estes alunos 

ingressantes ou que venham transferidos para qualquer 

série ou etapa do ensino fundamental e médio, serão 

matriculados, preferencialmente, em classes comuns do 

ensino regular, excetuando-se os casos, cuja situação 

específica, não permita sua integração direta em classes 

comuns. 
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Segundo a Sociedade Brasileira De 

Neuropsicopedagogia1 colaborar com o desenvolvimento 

é fundamental “conforme as demandas nos diferentes 

contextos de atuação e que, obrigatoriamente, devem 

adequar-se aos projetos curriculares dos cursos de 

formação frequentados pelo indivíduo”. 

A política de inclusão de alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais na rede 

regular de ensino não consiste apenas na permanência 

física desses alunos junto aos demais educandos, mas 

representa a ousadia de rever concepções e paradigmas, 

bem como desenvolver o potencial dessas pessoas, 

respeitando suas diferenças e atendendo suas 

necessidades. 

Hoje, o conceito de necessidades 

educacionais especiais, afirma-se o compromisso com 

uma nova abordagem, que tem como horizonte a 

inclusão.. 

 

 
1 SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEUROPSICOPEDAGOGIA – 

SBNPP CONSELHO TÉCNICO-PROFISSIONAL NOTA TÉCNICA Nº 
01/2016 
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A atuação tem o objetivo de promover uma 
educação de qualidade, com foco no trabalho 
efetivo da Educação Inclusiva, bem como o 
atendimento prioritário às crianças e jovens 
com dificuldades de aprendizagem. A função 
da Educação Especial, junto à Equipe Técnica 
das Escolas atende a demandas relacionadas 
aos processos de aprendizagem no âmbito da 
coletividade, entretanto com possibilidade de 
tratar particularidades relacionadas à 
construção do conhecimento científico-
acadêmico, com o intuito de promover o 
desenvolvimento sócio pessoal e educacional 
de todos os alunos que possuem dificuldades. 

 

Com essa visão, a ação da educação 

especial amplia-se passando a abranger não apenas as 

dificuldades de aprendizagem relacionadas a condições, 

disfunções, limitações e deficiências, mas também 

aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica, 

considerando que, por dificuldades cognitivas, 

psicomotoras e de comportamento, alunos são 

frequentemente negligenciados ou até excluídos dos 

apoios escolares. 

O quadro das dificuldades de aprendizagem 

absorve uma diversidade de necessidades educacionais, 

associadas a; dificuldades específicas de aprendizagem, 

como a dislexia e disfunções correlatas, problemas de 
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atenção, perceptivos, emocionais, de memória, cognitivos, 

psicolinguísticos, psicomotores, motores, de 

comportamento e ainda a fatores ecológicos e 

socioeconômicos, como as privações de caráter 

sociocultural e nutricional. 

Importa mencionar que contexto da 

Educação Inclusiva, se constitui em conforme a resolução 

citada anteriormente: 

Assim, entende-se que todo e qualquer 

indivíduo pode apresentar, ao longo de sua 

aprendizagem, algumas necessidades educacionais 

especiais: temporária ou permanentes, vinculados ou não 

aos grupos já mencionados, agora reorganizados em 

consonância com a nova abordagem. 

A educação inclusiva tem sido conceituada 

como um processo de educar conjuntamente e de 

maneira incondicional nas classes do ensino comum, 

alunos ditos normais, com alunos portadores ou não de 

deficiências que apresentam necessidades educativas 

especiais. A inclusão beneficia a todos, uma vez que 

sadios sentimentos de respeito às diferenças, de 

cooperação e de solidariedade podem se desenvolver. 



  199 

 

Revista SL Educacional, São Paulo, v.1 n.1, p.1-208, fev.2019 
 

Os principais documentos analisados neste 

estudo que esclarecem sobre a Educação Especial são a 

Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, o Estatuto da criança e do 

adolescente e a Declaração de Salamanca.  

A análise destes documentos foi primordial 

para entender a necessidade de uma legislação que 

garanta o direito dos portadores de necessidade especial. 

Direitos estes que vão além, do âmbito educacional que 

esclarecem o que é necessário para o bem-estar e 

desenvolvimento enquanto ser humano. 

A LDB 9.394/96 especificamente trata do 

que se refere à educação e como se dará para cada 

especialidade, o ECA garante as crianças e adolescentes 

que as leis sejam cumpridas. A Declaração de Salamanca 

é uma resolução das Nações Unidas que trata dos 

princípios, políticos e práticos em educação especial 

indica um caminho para a que as pessoas portadoras de 

deficiências tenham as mesmas oportunidades que as 

demais e a Constituição são carta maior que rege todas 

as outras. 
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Nela a Constituição Federal de 1988 que 

podemos compreender a importância legislativa nos 

artigos abaixo e a garantia dos deveres: 

 
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do 
Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: 
I – igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; 
Art. 208. O dever do Estado com a Educação será 
efetivado mediante a garantia de: 
III - atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino; 
IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças 
de 0 a 6 anos de idade. 

 

A Lei 9.394/96 Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional no capítulo V Da Educação especial 

enfatiza dois aspectos positivos. Primeiro a Educação 

Especial é considerada modalidade escolar, segundo 

onde esta modalidade deve ocorrer na rede regular de 

ensino: 
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Art. 58. Entende-se por educação especial, 
para os efeitos desta Lei, a modalidade de 

educação escolar, oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos portadores 
de necessidades especiais.  
§1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio 
especializado, na escola regular, para atender as 
peculiaridades da clientela de educação especial.  
§2º O atendimento educacional será feito em classes, 
escolas ou serviços especializados, sempre que, em 
função das condições específicas dos alunos, não for 
possível a sua integração nas classes comuns do 
ensino regular.  
§3º A oferta da educação especial, dever 
constitucional do Estado, tem início na faixa etária de 
zero a seis anos, durante a educação infantil.  

 
No artigo 59 delineia um currículo específico 

e flexível, especialização docente, enfatiza a educação 

voltada para inserção destes educandos ao mercado de 

trabalho: 

 

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos 
educandos com necessidades especiais:  
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos 
e organização específicos, para atender às suas 
necessidades;  
II – terminalidade específica para aqueles que não 
puderem atingir o nível exigido para a conclusão do 
ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, 
e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados;  
III – professores com especialização adequada em 
nível médio ou superior, para atendimento 
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especializado, bem como professores do ensino 
regular capacitados para a integração desses 
educandos nas classes comuns;  
IV – educação especial para o trabalho, visando a 
sua efetiva integração na vida em sociedade, 
inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho 
competitivo, mediante articulação com os órgãos 
oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas 
artística, intelectual ou psicomotora;  
V – acesso igualitário aos benefícios dos programas 
sociais suplementares disponíveis para o respectivo 
nível do ensino regular.  

 

O artigo seguinte reafirma a preocupação do 

Poder público de “ampliação do atendimento dos 

portadores de necessidades especiais na própria rede 

pública regular do ensino”, ou seja, explicita a 

responsabilidade direta do estado para com essa 

modalidade de educação: 

 
Art. 60 Os órgãos normativos dos sistemas de ensino 
estabelecerão critérios de caracterização das 
instituições privadas sem fins lucrativos, 
especializadas e com atuação exclusiva em 
educação especial, para fins de apoio técnico e 
financeiro pelo Poder público.  
Parágrafo único. O poder Público adotará, como 
alternativa preferencial, a ampliação do atendimento 
aos educandos com necessidades especiais na 
própria rede pública regular de ensino, 
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independentemente do apoio às instituições previstas 
neste artigo. 
 

A Lei 8.069/90 que dispõe sobre o Estatuto 

da criança e do adolescente e dá outras providências no 

capítulo IV refere-se à educação especial enfatizando a 

necessidade de especialização para o atendimento dos 

educandos especiais:  

 
Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao 
Lazer.  
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à 
educação, visando o pleno desenvolvimento de sua 
pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho assegurando-lhes:  
I - igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola;  
III - atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência preferencialmente na rede 
regular de ensino. 

 
A Declaração de Salamanca é um 

documento internacional e norteador de políticas públicas 

brasileiras bem como de outros países. Através desta 

declaração que as escolas se tornam espaços que 

asseguram a todos a possibilidade de aprenderem juntos, 

independentemente de ser especial ou não. Proclama 

que: 
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• toda criança tem direito fundamental à 
educação, e deve ser dada a oportunidade de 
atingir e manter o nível adequado de 
aprendizagem, 

• toda criança possui características, 
interesses, habilidades e necessidades de 
aprendizagem que são únicas, 
• sistemas educacionais deveriam ser 
designados e programas educacionais 
deveriam ser implementados no sentido de 
se levar em conta a vasta diversidade de tais 
características e necessidades, 
• aqueles com necessidades educacionais 
especiais devem ter acesso à escola regular, 
que deveria acomodá-los dentro de uma 
Pedagogia centrada na criança, capaz de 
satisfazer a tais necessidades, 
• escolas regulares que possuam tal 
orientação inclusiva constituem os meios 
mais eficazes de combater atitudes 
discriminatórias criando-se comunidades 
acolhedoras, construindo uma sociedade 
inclusiva e alcançando educação para todos; 
além disso, tais escolas proveem em uma 
educação efetiva à maioria das crianças e 
aprimoram a eficiência e, em última 
instância, o custo da eficácia de todo o 
sistema educacional. 
 
Após a observância destas Leis e 

documentos internacionais podemos salientar que o Brasil 

possui uma legislação que enfatiza a educação especial e 
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inclusiva para as pessoas com necessidades 

educacionais especiais, porém isso não quer dizer que 

seja garantida as ações efetivamente por parte de todos, 

as Leis garantem os direitos destas pessoas as 

modalidades educativas da rede regular. 
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