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EDITORIAL 

 

Betijane Soares de Barros1 

 

A Revista Dimensão conta com artigos originais e de revisão da área da educação, saúde 

e gestão desenvolvidos em mestrados e doutorados acadêmicos e profissionais de instituições 

públicas e privadas, nacionais e internacionais. 

No campo da educação, houve discussão sobre as formas de trajetórias da educação no 

Brasil, onde contribui para afirmar que os limites e as probabilidades da pesquisa, nesse âmbito, 

são discorridas a partir de um apurado recorte: político-institucional, teórico-metodológico, 

qualitativo e produtivo do trabalho científico e temas de averiguação. Dentre as múltiplas 

dificuldades indicadas, uma das mais frequentes é a fragilidade teórico-metodológica dos 

trabalhos de investigação (REIS & GONÇALVES, 2018). 

Atualmente, o sistema educacional sofreu alterações, na rotina de cuidados a educação 

infantil, provocadas por meio da participação feminina. Desta maneira, o modelo de Educação 

Infantil tem sido alterado à medida que a percepção de educação da criança de 0 a 6 anos atinge 

práticas diferenciadas, com propostas educacionais explícitas baseadas em teorias psicológicas 

do desenvolvimento infantil. A criança nessa idade passa a ser vista como sujeito de educação, 

com necessidade de atendimento qualificado, para atingir o desenvolvimento integral e 

promover a aprendizagem (RIBEIRO & FILHO, 2016).  

No Brasil, a educação é direcionada para promover a interdisciplinaridade, já que busca 

integrar disciplinas no momento de enfrentar temas de estudo. A interdisciplinaridade visa 

garantir a construção de um conhecimento globalizante, rompendo com os limites das 

disciplinas e oferece uma nova postura diante do conhecimento, com mudança de atitude e 

promoção do desenvolvimento integral da pessoa. Há uma análise quanto ao significado 

relativo da realidade, à inconclusividade e relativismo presentes nas explicações e análises 

científicas e à presença de elementos contextuais e plurais, buscando superar os limites 

                                                 
1 Doutorado em Ciências da Educação pela Faculdade de Ciências, Letras e Educação do Paraná (2015) e 

Doutorado em Ciências da Saúde - Absoulute Christian University (2018). 



 

 

impostos por posturas deterministas e simplificadoras que dificultam uma compreensão mais 

profunda da realidade (MONTECCHI, 2018). 

As concepções pedagógicas norteiam as práticas educativas, ou seja, são ideias que 

direcionam o modo de operar o ato educativo. Na educação física, o propósito é o mesmo, pois 

essas concepções tentam explicar, aplicar e integrar o conteúdo teórico e prático ensinado. 

Muitas propostas surgiram e, apesar de no início, as ideias dos pensadores da área serem mais 

homogêneas. Hoje, a prática pedagógica da Educação Física no Brasil vem ganhando força, 

tem-se um leque de sugestões que tentam mudar o paradigma da aptidão física e dos esportes 

(SANTOS et al., 2016). 

A educação não pode ser concretizada sem que haja um processo avaliativo capaz de 

acompanhar o desenvolvimento cognitivo do aprendente. Por isso, a avaliação é uma temática 

bastante pesquisada, discutida e tem por objetivo investigar a capacidade de aprendizagem 

significativa do conteúdo repassado pelo professor. Nessa perspectiva, ela é realizada apenas 

no final do processo de aprendizagem, a fim de medir seu produto final, atuando como 

instrumento de coleta de nota. Com isso, não há processo de reconstrução do saber, mas, sim, 

a preocupação com avançar no conteúdo previsto nas unidades (ANATIELI & NASCIMENTO, 

2016).  

Ainda no contexto da educação, a disciplina positiva, é entendida como um método de 

educar de maneira equilibrada com utilização da firmeza e da gentileza ao mesmo tempo. A 

mensagem que se passa é a de escolher, dentro dos limites, a opção que respeite o indivíduo e 

que seja a melhor para todos. Ocorre quando o educador é acolhedor e tenta levar em 

consideração as necessidades do educando e não só as suas, ou seja, ouvir o que ele está 

precisando e querendo, equilibrar isso junto com as necessidades dos dois lados. Deve existir o 

abandono de antigos hábitos de educar, como o autoritarismo e a utilização de castigos. Assim, 

a disciplina positiva ajuda os educadores a terem um relacionamento de respeito e de harmonia 

com os educandos, elevando a autoestima das crianças e adolescentes, de forma gradual e lenta, 

pois esse método possui resultados duradouros e consistentes, mas o que vai garantir o sucesso 

nesse resultado (CHACÓN, 2018, p. 157). 

Além das excelentes contribuições no âmbito da educação, a revista Dimensão traz uma 

abordagem da gestão democrática, a qual usufrui de elementos da disciplina positiva, ou seja, 

é contrária à concepção de autoritarismo, pois se expande para uma visão participativa, a fim 

de estimular os integrantes a terem a oportunidade de expressar suas habilidades e lideranças. 

Portanto, todos devem participar independentemente de onde se enquadra no organograma e/ou 

segmento da escola. A educação na sociedade do conhecimento remete ao real posicionamento 



 

 

das pessoas como sujeitos ativos, conscientes e responsáveis pelos processos sociais e das 

instituições em que estão inseridos. De igual modo, é preciso compreender que as ações não 

são neutras ou isoladas, nenhuma delas será capaz de por si só promover avanços consistentes 

e duradouros na escola. Diante disso, denota-se a importância do papel do gestor para a 

construção de novos destinos, entendida como a mobilização das pessoas inseridas neste 

contexto de forma articulada e coletiva, posicionando-se efetivamente na escola com o 

compromisso coletivo para a transformação da realidade (SOUZA, 2018). 

Mudando totalmente de contexto, a Revista Dimensão contribui também com pesquisa 

na área da saúde. Descreve sobre o controle da infecção cruzada, que é a utilização no conjunto 

de todas as medidas de prevenção contra a contaminação. Os ambientes (clínicas, consultórios 

e laboratórios) e os processos de trabalho odontológico apresentam riscos de natureza física, 

química e biológica aos que frequentam tais ambientes e aos que nele trabalham. Por isso, é 

recomendado que todos os pacientes, indiscriminadamente, sejam considerados potencialmente 

contaminados e que, consequentemente, precauções padronizadas sejam utilizadas em todos os 

procedimentos (SENNA et al., 2018). 
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ATRAJETORIA DA PESQUISA EM EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

José Silva de Menezes1 

Dilson Cavalcante Tenório2 

Betijane Soares de Barros3 

 

RESUMO 

 

Este artigo é uma revisão de literatura onde busca discutir a centralidade da pesquisa 

educacional, sua dimensão pública e articulações no mundo acadêmico. Faz- se uma trajetória 

da pesquisa educacional no Brasil e todo o seu desenvolvimento ao longo de anos. Tem como 

marco a criação do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), em 1938, 

ligado ao MEC, que vai apoiar pesquisas para dar subsídios às políticas educacionais. O outro 

marco é inaugurado com a criação do Centro Brasileiro e dos Centros Regionais de Pesquisa, 

em 1956, ligados ao INEP, que se encarregam da formação de recursos humanos para a 

pesquisa. O último momento é o da criação dos cursos de pós-graduação, na década de 70, 

quando são dadas as condições para a institucionalização da pesquisa. Aponta o grande 

crescimento de trabalhos nos últimos 20 anos, acompanhado de muitas mudanças nos temas, 

enfoques, metodologias e contextos das pesquisas. 

 

Palavras-chave: Pesquisa educacional. Políticas educacionais.  Pós-Graduação. 

                                                 
1 jaelson_menezes@hotmail.com 
2 dilsontenorio4@hotmail.com 
3 bj.bs@hotmail.com 
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INTRODUÇÃO 

 

Para Duby (1998), o historiador tem 

o dever de não se fechar no passado e de 

refletir assiduamente sobre os problemas de 

seu tempo e de sua disciplina.  

Este pensamento traduz a real 

situação em que vive a história da educação 

no Brasil, um campo pouco explorado pelos 

historiadores, onde devia ser uma área 

bastante explorada para que não houvesse 

problemas educacionais com os futuros 

professores, não só desta disciplina mas 

também em todas as outras. Conhecer e 

entender a história é uma questão prioritária 

de um educador.  

O que se espera de um pesquisador 

de história da educação? Que conheça o seu 

ofício. O que se espera de um professor de 

História da Educação? Que ensine a pensar 

historicamente. Essa disciplina, se situa no 

quadro mais amplo das disciplinas que 

compõem a formação do professor nos 

cursos de pedagogia e nas outras 

licenciaturas e, obviamente, se articula (ou 

não) com as pesquisas nessa área. 

Geralmente pesquisadores de história da 

educação ensinam esta disciplina. Mas há 

aqueles que a ensinam sem serem 

pesquisadores da área ou mesmo praticantes 

da pesquisa (REIS E GONÇALVES, 2018). 

Essa afirmação é feita com base na 

diversidade das instituições encarregadas da 

formação do professor e das condições para 

o exercício da pesquisa que revelam um 

espectro de situações, das mais favoráveis 

às mais improváveis (DUBY, 1998). 

Se considerarmos, que a pesquisa e 

o ensino são serviços prestados com o 

objetivo de satisfazer às necessidades de 

alguém, é preciso identificar que demandas 

são feitas para esses serviços e quem as faz. 

Se pensamos na disciplina História da 

Educação como possibilidade de 

desenvolvimento da cidadania, temos uma 

demanda que provém da sociedade. Se 

pensamos na mesma disciplina com ênfase 

na aquisição de certos conhecimentos 

considerados imprescindíveis, temos uma 

demanda que provém da área disciplinar 

(DUBY, 1998). 

Se pensamos na disciplina História 

da Educação como possibilidade dos 

estudantes apropriarem-se de um saber 

fazer que muda constantemente e que dá 

visibilidade à singularidade dos sujeitos, de 

sua história e da memória dos grupos aos 

quais pertencem, que pretende atender às 

necessidades do seu desenvolvimento 

pessoal temos uma demanda que provém 

das pessoas (REIS & GONÇALVES, 

2018). 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo é uma pesquisa 

bibliográfica, onde a busca dos artigos a 

serem analisados foi realizada na base de 

dados BVS, Scielo e Google Acadêmico. 

A escolha dessa base de dados 

justificou-se por ser gratuita e de livre 

acesso e também pela crescente relevância 

que o Google vem adquirindo na difusão da 

produção acadêmica (DINIZ, 2012).  

Foram utilizados no processo de 

busca os descritores, em português: 

educação básica, pesquisa e professor. 

RESULTADOS 

 

A Trajetória da pesquisa em educação no 

Brasil 

 

Almeida (2010) comenta que a 

pesquisa educacional no Brasil teve seu 

início induzido por meio de ações 

governamentais, que buscavam subsídios 

para a formulação das políticas 

educacionais. Foi assim que em 1938 criou-

se o INEP (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais), ligado ao MEC, 

onde a pesquisa foi entendida como recurso 

instrumental para a formulação e avaliação 

de ações oficiais no campo da educação 

escolar.  

André (2006) enfatiza que a 

pesquisa era caracterizada pela leitura 

psicológica do processo de educação 

escolar, com forte influência dos estudos da 

psicologia do ensino e da aprendizagem e a 

criação de instrumentos de avaliação 

psicológica e pedagógica do aluno. As 

ideais pedagógicas eram marcadas pelo 

escolanovismo que, fundamentado na 

pedagogia científica, na biologia e na 

psicologia, defendia o ensino centrado no 

aluno e valorizava o aprender a aprender. 

Em 1956, foram criados o Centro 

Brasileiro de Pesquisa Educacional e cinco 

Centros Regionais de Pesquisa, ligados 

então ao INEP, com a responsabilidade de 

formar pesquisadores para a área. Não 

desapareceu o caráter indutivo e 

instrumental das políticas governamentais 

orientadoras da pesquisa, mas mudaram-se 

os objetivos, que buscavam fazer o 

reconhecimento da sociedade brasileira e 

produzir dados capazes de sustentar uma 

política educacional voltada para o 

progresso econômico do país, levando em 

conta as diferenças regionais.  

Gatti (2001, p. 66) aponta que “o 

Inep e seus centros constituíram-se em 

focos produtores e irradiadores de pesquisas 

e formação em métodos e técnicas de 

investigação científica em Educação, 

inclusive os de natureza experimental”. De 

fato, há a passagem do enfoque 

psicopedagógico para os estudos de 

natureza sociológica, fazendo parte do 
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universo da pesquisa a organização social 

da escola, as relações entre escola e 

sociedade. Pode-se destacar que as 

pesquisas em educação produziam, sob a 

responsabilidade de sociólogos e 

antropólogos, monografias e surveys. 

Gouveia (1976) identificou as 

principais temáticas em estudo naquele 

momento: a mobilidade social, os processos 

de socialização regionais e comunitários, a 

correlação entre escolaridade e nível 

socioeconômico e a composição 

socioeconômica da clientela escolar. 

Durante o período áureo da Ditadura 

Militar, as pesquisas educacionais foram 

reorientadas, desta vez incentivando a 

educação como investimento e seus custos, 

articulação direta com as diretrizes macro 

econômica. 

Segundo Gatti (2001) a partir de 

meados da década de 60 começaram a 

ganhar fôlego e destaque os estudos de 

natureza econômica, com trabalhos sobre a 

educação como investimento, demanda 

profissional, formação de recursos 

humanos, técnicas programadas de ensino, 

etc. É o período em que se instalou o 

governo militar, redirecionando as 

perspectivas sócio-políticas do país. Passa-

se a privilegiar os enfoques de 

planejamento, dos custos, da eficiência e 

das técnicas e tecnologias no ensino e 

ensino profissionalizante. A política 

científica passa a ser definida num contexto 

de macroplanejamento, direcionando os 

esforços e financiamentos no conjunto da 

política desenvolvimentista, não fugindo a 

pesquisa educacional em sua maior parte 

deste cenário e interesses. 

Gouveia (1976) ainda afirma que 

lócus da pesquisa ainda não era a 

Universidade. A maior parte dos trabalhos 

realizados por professores universitários 

consistia, em esforços individuais 

relacionados a interesses intelectuais ou 

acadêmicos. A pesquisa era praticamente 

negligenciada nos orçamentos das 

universidades e em geral desempenhava 

papel secundário na carreira do professor 

universitário. 

Só na década de 1970, ocorreu a 

implantação dos cursos de pós-graduação 

sob forma regulamentada, o que promoveu 

uma mudança significativa no campo das 

pesquisas educacionais. É o período da 

institucionalização da pesquisa em 

educação e, segundo Gatti (2000), foi isso 

que assegurou as condições do seu 

desenvolvimento e a formação de recursos 

humanos no país. O lócus da pesquisa 

passou a ser a Universidade e alguns centros 

especializados e houve uma mudança nos 

objetos e nos métodos da pesquisa. Gatti 

identificou os novos temas em estudo: 

currículos; avaliação de programas; 

caracterização de redes e recursos 

educativos; relações entre educação e 

trabalho; características de alunos, famílias 
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e comunidade; nutrição e aprendizagem; 

validação e crítica de instrumentos de 

diagnóstico e de avaliação; estratégias de 

ensino - estudos que passaram a ser feitos a 

partir do uso de referenciais teóricos mais 

críticos e de instrumentos quantitativos 

mais sofisticados de análise. Porém, a 

autora aponta a permanência de problemas 

na qualidade dos trabalhos produzidos, 

como a pulverização de temas, o modismo 

e a fragilidade metodológica na abordagem 

e na análise dos problemas. 

Essa fase histórica é marcada pela 

possibilidade de uma estrutura mais 

consolidada da pesquisa na área da 

Educação, o que se deu com a implantação 

do Parecer CFE nº 977/65. Essa legislação 

trata a pós-graduação como lugar 

privilegiado de pesquisa no país, pois, de 

acordo com Cury (2005), a pós-graduação 

torna-se, assim, na universidade moderna, 

cúpula de estudos, sistema especial de 

cursos exigido pelas necessidades do 

treinamento avançado. 

Com a implementação dos cursos de 

mestrado e doutorado no país há a 

intensificação dos programas de formação 

no exterior e absorção de pessoal e a 

formação de quadros para as universidades. 

Em paralelo, os Centros Regionais de 

Pesquisa em Educação (CRPE) do Inep são 

fechados, e são estabelecidos os 

investimentos destinados aos programas de 

pós-graduação nas universidades. 

Nos anos de 1980/90, vivemos um 

forte crescimento das pesquisas 

educacionais, fruto da expansão do sistema 

de pós-graduação. As análises de André 

(2006) sobre esse período mostram que os 

pesquisadores passaram a desenvolver 

investigações a respeito dos processos 

educacionais, muitas vezes analisando a 

própria experiência, produzindo estudos 

sobre o contexto escolar específico, em que 

se destacam temáticas como o currículo, as 

interações sociais na escola, as formas de 

organização do trabalho pedagógico, a 

aprendizagem da leitura e da escrita, a 

disciplina e a avaliação. 

Gatti (2000) considera que além da 

mudança de perspectiva e da variação 

temática, há também uma diversificação nas 

proposições metodológicas que colocam em 

questão a perspectiva tecnicista, 

anteriormente bastante forte. Passam a fazer 

parte do universo metodológico abordagens 

críticas como os estudos antropológicos e 

etnográficos, as pesquisas participantes, os 

estudos de caso, a pesquisa-ação e as 

análises de discurso, de narrativas, de 

histórias de vida. Amplia-se a interlocução 

com outras áreas de conhecimento, além da 

psicologia e da sociologia, como a 

antropologia, a história, a linguística, a 

filosofia, o que torna os entendimentos a 

respeito da problemática educativa mais 

amplos e sustentados por perspectivas que 

vão além das especificamente disciplinares. 
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Para Gatti (2000), a propagação da 

metodologia de pesquisa-ação e da teoria do 

conflito no início dos anos 80, ao lado de 

um certo descrédito de que as soluções 

técnicas iriam resolver os problemas da 

educação brasileira, faz mudar o perfil da 

pesquisa educacional, abrindo espaço a 

abordagens críticas. Recorre-se não mais 

exclusivamente à psicologia ou à 

sociologia, mas à antropologia, à história, à 

linguística, à filosofia. Constata-se que para 

compreender e interpretar grande parte das 

questões e problemas da área de educação é 

preciso recorrer a enfoques 

multi/inter/transdisciplinares e a 

tratamentos multidimensionais. Pode-se 

afirmar que há um consenso sobre os limites 

que uma única perspectiva ou área de 

conhecimento apresentam para a devida 

exploração e para um conhecimento 

satisfatório dos problemas educacionais. 

No final dos anos 80 e começo dos 

90, a maior parte dos Programas de Pós-

Graduação em Educação enfrentava uma 

crise gerada pelo modelo de áreas de 

concentração. Tal modelo exigia numerosas 

disciplinas obrigatórias, limitava ainda as 

disciplinas eletivas a áreas de domínio 

conexo e postergava a realização das 

dissertações e das teses para a fase final do 

curso, quando o tempo de integralização 

curricular do aluno estava se esgotando. As 

iniciativas para mudar essa estrutura 

centralizada nas áreas de concentração têm 

em comum: a) a prioridade dada à pesquisa 

e a diminuição do valor dado às disciplinas 

obrigatórias; b) a organização de grupos de 

estudos e pesquisas, que alteraram as 

condições institucionais da produção de 

dissertações e teses e c) a exigência no 

processo de seleção para os candidatos 

apresentarem projetos ajustados às linhas de 

pesquisa dos programas. 

A discussão sobre os rumos da pós-

graduação e da pesquisa nela produzida se 

faz mais intensa no começo dos anos 90: 

Cunha (1991) atribui ao Parecer 977/65 do 

CFE o arranjo para juntar um corpo docente 

diverso, prevendo a existência das áreas de 

concentração e das disciplinas de domínio 

conexo, precedidas por um grupo de 

disciplinas básicas, trazendo como 

elemento negativo o processo de 

composição inorgânica.  

Ele ainda afirma que a 

heterogeneidade dos professores que 

ofereciam introduções gerais sobre diversas 

disciplinas, somada à também 

heterogeneidade dos estudantes, criou uma 

inorganicidade circular que afetou o nível 

acadêmico da pós-graduação e a qualidade 

da pesquisa por abordarem temas muitos 

diversos de forma improvisada, ajustando 

interesses conflitantes e justificando cargas 

horárias das denominadas disciplinas 

obrigatórias, mas sem conseguir tempo para 

a elaboração dos textos terminais das 

dissertações e teses. 
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André (2006) afirma que se as duas 

últimas décadas também assistiram a uma 

mudança no contexto de produção dos 

trabalhos de pesquisa. Embora a grande 

maioria dos estudos continue sendo 

produzida nos programas de pós-graduação 

stricto sensu, as temáticas privilegiadas e as 

formas de desenvolvimentos desses estudos 

vêm sofrendo mudanças. Se nas décadas de 

60-70 o interesse se localizava nas situações 

controladas de experimentação, do tipo 

laboratório, nas décadas de 80-90 o exame 

de situações “reais” do cotidiano da escola 

e da sala de aula é que constituíram as 

principais preocupações do pesquisador. 

Se o papel do pesquisador era 

sobremaneira o de um sujeito de “fora”, nos 

últimos anos tem havido uma grande 

valorização do olhar “de dentro”, fazendo 

surgir muitos trabalhos em que se analisa a 

experiência do próprio pesquisador ou em 

que o pesquisador desenvolve a pesquisa 

em colaboração com os participantes (REIS 

& GONÇALVES, 2018). 

 

Dificuldades das pesquisas em educação 

no Brasil 

 

Leite (2000) afirma que os limites e 

as possibilidades da pesquisa em educação 

no Brasil são pensados a partir de um 

determinado recorte: político-institucional, 

teórico-metodológico, qualidade e 

produtividade do trabalho científico, temas 

de investigação, entre outros. Entre as 

várias dificuldades indicadas, uma das mais 

frequentes é a fragilidade teórico-

metodológica dos trabalhos de 

investigação. Este tipo de desafio tem sido 

evidenciado através de diagnósticos e 

análises realizados sobre a produção 

científica em Educação.  

Leite (2000) ainda expressa que a 

existência de tal crítica à pesquisa nos levou 

a uma preocupação com o aprofundamento 

do significado da noção de "teoria". 

Marques (2001) uma das maiores 

dificuldades para os pesquisadores é o 

escrever. Marques (2001) ainda propõe que 

se deve escrever para pensar e não o 

contrário: pensar para escrever. Que 

escrever e coçar são atividades fáceis, 

necessitam apenas serem começadas e 

depois ficará difícil concluir. E que 

escrevendo se pode efetivamente produzir 

pesquisa. 

Marques (2001) diz ainda que a 

escrita, nos meios acadêmicos, foi sendo tão 

encastelada que, aos poucos, pareceu 

tornar-se ação apenas de alguns, aqueles 

agraciados pela capacidade de produzir 

textos singulares, iluminados. Escrever é 

tão-somente produzir, sistematizar, criar. O 

próprio ato de redimensionar a primeira 

escrita, tornando-a uma segunda, mais 

elaborada, já é uma ação de pesquisa. Há 

algumas questões bem pontuais. 

Inicialmente, apresentação de uma pergunta 

para a qual os pesquisadores ainda não têm 
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resposta e que será a orientadora de todas as 

outras etapas.  

Outra questão para Marques (2001) 

é a descrição metodológica. A descrição das 

escolhas metodológicas não só estabelece 

os caminhos a percorrer e como percorrê-

los, como estabelece parâmetros para a ação 

do pesquisador e a delimitação do material 

teórico. E, ainda, a confiabilidade das 

respostas obtidas e o grau de cientificidade 

destas. Importante destacar a relação entre 

estas questões e o referencial teórico dos 

pesquisadores. É através do referencial 

teórico que a pesquisadora, o pesquisador 

enxerga o mundo, atribui sentidos, escolhe. 

Portanto, é fundamental conhecer-se ao 

ponto de saber quais são as tendências, as 

crenças, as possibilidades de uma 

abordagem científica em acordo com suas 

escolhas teóricas, evitando, assim, a 

superficialidade. 

Orientar o trajeto da investigação, 

elaborar conceitos e categorias, oferecer 

elementos de análise da realidade, indicar 

possibilidades do real e apontar a 

provisoriedade do conhecido são tarefas 

teóricas que, de modo nenhum, estão 

restritas às atividades de investigação da 

realidade da natureza. A aproximação do 

real cultural também exige a produção 

destes elementos capazes de indicar as 

pistas da investigação, a elaboração de 

conceitos e categorias, a sugestão de 

aspectos fundamentais para exame desse 

real, o horizonte das alternativas para o 

cotidiano do homem e a identificação dos 

limites explicativos do conhecimento 

construído (REIS & GONÇALVES, 2018). 

Ferreira (2009) diz que um último 

aspecto considerado como dificuldade diz 

respeito ao financiamento da pesquisa. No 

Brasil, o Estado investe cada vez menos na 

educação e as políticas públicas denotam 

uma preocupação com o Ensino 

Fundamental como etapa de escolarização 

que formará mão-de-obra (nem sequer 

corpo de obra) barata. O ensino superior é 

tratado com descaso ou mediante propostas 

polêmicas, como cotas para 

afrodescendentes e indígenas, privatização 

e avaliação. 

Ferreira (2009) diz que se se 

pensava que com o surgimento de 

instituições de pesquisa, expansão do 

CNPq, da Financiadora de Estudos e 

Projetos (Finep) e das fundações estaduais, 

haveria uma diversidade de verbas para a 

pesquisa científica, o que se comprovou, 

houve também uma explosão de 

publicações e, como dizem diversos 

autores, a qualidade não correspondeu aos 

recursos disponíveis. Paralelamente, a 

associação do ensino com a pesquisa levou 

à necessidade de fazer currículo. Dessa 

forma, é comum encontrar trabalhos de 

professores universitários técnica e 

metodologicamente muito bem elaborados, 

mas que pouco acrescentam à produção do 
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conhecimento. Publicados, portanto, 

unicamente para servir na obtenção de 

títulos. 

 

CONCLUSÃO 

 

No Brasil, o surgimento da 

disciplina História da educação está ligado 

à Escola normal, que foi criada em 1835, 

mas só tem seu avanço no século XIX com 

a criação do curso de pedagogia em 1939 é 

com ela a obrigatoriedade do desta 

disciplina, e a ampliação com o curso de pós 

graduação. 

Ministrada apenas na área de 

educação e optativa para outros programas, 

nem mesmo os cursos de pós graduação em 

história ofertam essa disciplina. 

Como disciplina formativa, a 

disciplina de História da Educação vem 

perdendo espaço nos cursos de formação 

para professores de ensino fundamental I e 

II e de ensino médio. Fala-se que essa crise 

decorre do fato de que os pesquisadores da 

área não são os mesmos que ministram a 

disciplina nos cursos de graduação. 

A disciplina deveria se aproximar e 

dialogar com os outros componentes do 

currículo com a finalidade de contribuir 

mais efetivamente para a formação dos 

professores. Um passo importante é trazer a 

atividade de pesquisa que tanto contribui 

para o campo da História da Educação para 

a graduação, traduzida em incentivos à 

iniciação científica e ao estabelecimento de 

uma estreita relação entre a graduação e 

pós-graduação Lato e Stricto Sensu. 

Há um grande avanço nas pesquisas 

relacionadas a História da Educação, porém 

estão concentradas nas regiões Sul, Sudeste 

e em seguida na região Nordeste, Centro 

Oeste e Norte. Há também uma diversidade 

de temas e abordagens teórico-

metodológica, impedindo assim que se 

tenha uma historiografia e uma teoria 

histórica diferenciada da educação com 

variável social. 

Outro fator é que há um grande 

desconhecimento por parte do historiador 

de produções da área de História da 

Educação, fato este que empobrece as 

possibilidades de interpretação do objeto de 

estudo. 

As novas tendências 

historiográficas, ou seja, a relação entre 

História Cultural e História da Educação, 

promove o alagamento das possibilidades 

investigativas do historiador, onde a 

História Cultural os ajudara a compreender 

os diferentes processos educativos e 

escolares. 

Carvalho (2005) enfatiza que nesse 

processo de reconfiguração, a História da 

Educação se multiplica em uma pluralidade 
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de domínios – história das disciplinas 

escolares, história da profissão docente, 

história do currículo, história do livro 

didático etc. Repartindo-se nesses 

domínios, a história da educação desloca a 

demarcação entre história das ideias e 

história dos sistemas educacionais que a 

vinha configurando como campo de 

pesquisa.  

A história da educação não se 

libertou ainda de seu antigo lastro filosófico 

mesmo funcionando hoje, em geral, nos 

departamentos de teoria e história da 

educação, o que implica o fato de que seus 

pesquisadores e docentes são, na maioria 

das vezes, universitários sem formação 

histórica específica. 

Quanto aos pesquisadores em 

História da Educação e suas produções na 

área, pode-se afirmar que é pouco 

expressiva e que há uma grande ausência 

destes pesquisadores, apesar de já haver um 

grande avanço, especificamente em 

publicações internacionais.  

A História da Educação deve 

principalmente propiciar a interpretação e 

avaliação dos fatos e movimentos 

educacionais, dentro dos movimentos 

sociais mais amplos como parte de uma 

realidade concreta. Como uma área de 

saber, deverá contribuir na (re)construção e 

(re)interpretação de muitos aspectos da 

História da Educação no país. 
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A INFLUÊNCIA DO LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Michelly Cristina Apolinário de Lucena1 

Cleidejane Soares de Barros2  

Betijane Soares de Barros3 

 

RESUMO  

 

O presente artigo traz como enfoque mostrar a influência do letramento no ensino infantil, sob 

uma perspectiva de melhorar o conhecimento da criança da pré-escola, através de pesquisa 

bibliográfica. A Educação Infantil tem sido alterada à medida que a criança passa a ser vista 

como sujeito de educação, com necessidade de atendimento qualificado. O objetivo do artigo é 

mostrar a presença do letramento na pré-escola e a capacidade dos pequenos em aprender desde 

cedo. A educação infantil ocupa claramente um lugar importante no desenvolvimento dessas 

crianças para a vida. “O artigo refaz um caminho no qual a infância e a criança são percebidas 

em sua dimensão singular”, de modo a recuperar, no fim do percurso, em um caráter plural que 

as noções de criança e infância encerram. A principal contribuição deste artigo é apresentar 

encaminhamentos para amenizar as dificuldades das crianças no ensino infantil. 

 

Palavras-chave: Letramento. Educação infantil. Escola. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este artigo objetiva mostrar a 

influência do letramento no ensino infantil, 

é na pré-escola que as crianças das passam 

a integrar o mundo das letras. De fato, 

vivemos em um mundo de mudanças, de 

convívio entre diferentes gerações. 

Portanto, propõe uma escola sem coerção, 

na qual o aluno é convidado a experimentar 

ativamente, para reconstruir por si mesmo, 

aquilo que tem de aprender. 

Conforme La Taille (1992), para 

Vygotsky, o sujeito não é apenas ativo, mas 

interativo, e forma os conhecimentos e se 

constitui a partir de relações no plano social, 

interpessoal, e no plano individual 

intrapessoal. É na relação consigo mesmo e 

com os outros sujeitos que ocorre a 

internalização dos conhecimentos. Então, as 

crianças elas não veem como uma folha em 

branco de casa, elas trazem muitas 

informações e cabe à escola organizar seus 

saberes. 

A criança se insere, atualmente, no 

sistema educacional cada vez mais cedo. 

Muitas das mudanças referidas foram 

provocadas por uma maior participação 

feminina no mercado de trabalho, alterando 

a rotina de cuidados e a educação dos filhos. 

Esse fato é relacionado com a criação das 

creches. Nesse sentido, a creche estava 

sempre associada a um caráter 

assistencialista e se preocupava apenas com 

a alimentação, a higiene e a segurança 

física. 

Portanto, o modelo de Educação 

Infantil tem sido alterado à medida que a 

concepção de educação da criança de 0 a 6 

anos atinge objetivos diferenciados, com 

propostas educacionais explícitas 

fundamentadas em teorias psicológicas do 

desenvolvimento infantil. A criança nessa 

idade passa a ser vista como sujeito de 

educação, com necessidade de atendimento 

qualificado que vise o seu desenvolvimento 

integral sendo ela capaz de aprender. De 

acordo com Jobim e Souza (1995), é por 

meio da linguagem, juntando palavra e 

emoção que a criança não só anuncia o 

sonho e a esperança, como desvenda seus 

medos e aprimorar seus conhecimentos. 

A criança constrói o seu 

desenvolvimento na interação com o meio 

em que vive, portanto, depende das 

condições desse meio, da vivência de 

objetos e situações que levem ao letramento 

da educação infantil. 

Toda criança tem direito que 

assegurar acesso à educação e ao cuidado 

infantil de qualidade para todas as crianças 

é uma pré-condição importante para a 

melhoria do desenvolvimento educacional. 

A primeira infância abrange o período em 

que as bases do desenvolvimento são 

lançadas e deve ser percebida como o 

primeiro estágio de educação.  
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Nas seções seguintes vamos mostrar 

a importância do letramento na educação 

infantil. 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente trabalho se desenvolveu 

por meio de uma revisão de literatura de 

natureza qualitativa. Para a produção desta 

pesquisa, inicialmente, foi estabelecida 

identificação do tema. Em seguida, no que 

se refere à segregação das fontes adquiridas 

foram utilizadas bases de dados online: 

BVS e Scielo. A fim de determinar as 

informações relevantes que seriam 

extraídas na revisão das fontes foram 

utilizadas como critérios de inclusão, 

artigos, monografias e teses na íntegra no 

idioma português, e como critério de 

exclusão os trabalhos que não eram 

gratuitos, os repetidos e os que não 

atendiam ao objetivo da pesquisa. 

RESULTADOS 

 

A importância do letramento na 

alfabetização 

 

Letramento e alfabetização são 

processos distintos cada um com suas 

especificidades. Porém, ambos são 

indispensáveis quando se leva em 

consideração a aprendizagem da leitura e da 

escrita. 

Letramento é o resultado da ação de 

ensinar ou de aprender a ler e escrever, foi 

na segunda metade dos anos 80 que surgiu 

o termo letramento em discursões feitas por 

especialistas em educação, segundo Magda 

Soares: 

 

Letramento é o resultado da ação 

de ensinar e apreender as práticas 

sociais de leitura e escrita; é o 

estado ou condição que adquire um 

grupo social ou indivíduo como 

consequência de ter-se apropriado 

da escrita e de suas práticas sociais 

(SOARES, 1998). 

 

Trata-se, portanto, de um processo 

que tem início quando a criança começa a 

conviver com as diferentes amostras de 

escrita na sociedade (rótulos, placas, entre 

outros), e se prolonga por toda a vida da 

criança e com o passar d tempo elas vão se 

aprimorando com o mundo letrado. 

O conceito de alfabetização, por 

muito tempo, ficou atrelado à ideia de que 

para aprender a ler era necessária apenas a 

capacidade de decodificar. De acordo com 

Cagliari: 

 

O processo de alfabetização inclui 

muitos fatores e, quanto mais 

ciente estiver o professor de como 

se dá o processo de aquisição de 

conhecimento, de como uma 

criança se situa em termos de 

desenvolvimento emocional, de 

como vem evoluindo o seu 
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processo de interação social, da 

natureza da realidade linguística 

envolvida no momento em que 

está acontecendo a alfabetização, 

mais condições terá esse professor 

de encaminhar de forma agradável 

e produtiva o processo de 

aprendizagem, sem os sofrimentos 

habituais (CAGLIARI, 1998). 

 

Reconhecendo a especificidade de 

cada um desses processos, é preciso 

combinar a alfabetização e o letramento, 

assegurando as crianças tanto a apropriação 

do sistema de escrita, como o domínio das 

práticas sociais de leitura e escrita. A 

diferença entre o alfabetizado e o letrado é 

que: 

 

[...] um indivíduo alfabetizado não 

é necessariamente um indivíduo 

letrado; o alfabetizado é aquele 

indivíduo que sabe ler e escrever, 

já o indivíduo letrado, o indivíduo 

que vive um estado de letramento, 

é não só aquele que sabe ler e 

escrever, mas aquele que usa 

socialmente a leitura e a escrita, 

pratica a leitura e a escrita, 

responde adequadamente as 

demandas sociais e de escrita 

(SOARES, 2000, p. 39.). 

 

Como consequência, o desafio que 

se coloca é “alfabetizando letrando”, ou 

seja, possibilitar que a alfabetização se 

desenvolva em um ambiente onde a criança 

conviva com variados portadores que leve 

esse processo as crianças da educação 

infantil. 

 

 

 

 

Letramento x educação infantil x família 

 

Em nossa sociedade, todo cidadão, 

qualquer que seja seu grau de escolaridade 

ou posição social, está imerso no mundo 

letrado, assim como a criança que ingressa 

na escola precisamente na educação infantil 

ainda não alfabetizado, já faz parte do 

mundo da escrita e do letramento. 

Daí a importância de se perceber a 

sala de aula como um espaço que possa 

promover tanto o domínio de capacidades 

de se alfabetizar letrando, desde a educação 

infantil como um espaço gerador de saúde 

mental e física, de conforto e 

desenvolvimento pleno da criança, desde a 

creche. 

De acordo com Goldschmied 

(2006), “as instituições de educação infantil 

podem incluir ou não a família no 

planejamento de seus serviços”. A posição 

adotada determinará o tipo de relação dos 

pais com os educadores infantis. Garantir as 

crianças o direito de acesso à educação 

infantil implica considerar a família como 

base afetiva e de referência primária à sua 

individualidade e socialização das crianças 

da pré-escola. 

Para que a exploração e 

experimentação do letramento aconteçam 

de forma positiva, torna-se necessário 

passar pelos “erros” próprios do 

conhecimento. Esses erros construtivos, que 

são as formas criadas pela própria criança, 
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quando confrontada com as experiências 

convencionais. Esse processo precisa ser, 

portanto, ao mesmo tempo prazeroso e 

instigante para os pequeninos. 

Segundo Charner (2012), “no meio 

natural, a criança aprende melhor sobre os 

recursos naturais e a importância da 

preservação, desenvolve mecanismos de 

percepção e torna-se mais atenta aos 

processos de ensino-aprendizagem”, e a 

partir desses fatores as crianças se inserem 

no mundo do letramento com suas 

descobertas e curiosidades. Trabalhando 

com o lúdico através de (teatro e música), 

facilita as crianças da educação infantil 

fazer parte do letramento. O Referencial 

Curricular para a Educação Infantil 

reconhece que: 

 

Em todas as culturas as crianças 

brincam com a música. Jogos e 

brinquedos musicais são 

transmitidos por tradição oral, 

persistindo nas sociedades urbanas 

nas quais a força da cultura de 

massa é muito intensa, pois são 

fontes de vivências e 

desenvolvimento expressivo 

musical. Envolvendo o gesto, o 

movimento, o canto, a dança, e o 

faz-de-conta, esses jogos e 

brincadeiras são expressão da 

infância (BRASIL, 1998, v.3, 

p.71-72). 

 

Assim, a aprendizagem musical 

deve levar em consideração um fazer em 

que estejam presentes a criação, a invenção, 

a imitação, a improvisação e as diferentes 

formas de se expressar através do som, 

possibilitando o desenvolvimento da 

capacidade de observar, de reconhecer e de 

espirito crítico. 

Portanto, quando as crianças da 

educação infantil começam a frequentar a 

escola ela já se inseri no mundo letrado 

ainda que seja através de símbolos e 

desenhos onde os pequenos trazem 

conhecimento da sua casa.  

 

Contribuições do letramento na 

educação infantil 

 

No entanto, é na escola que se 

adquire o domínio da língua oral e escrita e 

no caso das crianças precisam de um 

cuidado todo especial. A criança de 4 anos 

que ingressa na escola acha-se bruscamente 

confrontada com uma situação nova á qual 

terá de adaptar-se rapidamente. Os 

problemas com os quais ele vai envolver-se 

implicam, em muitos casos em encontrar 

com pessoas não conhecidas antes e hábitos 

trazidos de casa. 

De acordo com Vieira (2012), “é 

preciso que a escola perceba que os alunos 

têm vida própria, têm histórias de vida, 

vivem numa sociedade e em cultura 

especificas e, portanto não se apaga quando 

os alunos entram na escola”, ninguém 

aprende no vazio, as pessoas aprendem 

comparando o que já sabem com a novidade 

e, portanto, a aprendizagem ocorre sempre, 

de alguma forma, em resultado de uma 

mediação relativamente ao seu modo de 
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ver, aos seus conhecimentos, a sua leitura 

do mundo. 

A situação da criança se torna ainda 

mais difícil pôr as exigências por parte dos 

pais que quando os filhos não acompanham 

o nível das outras crianças na 

aprendizagem, por que antes de tudo as 

crianças precisam de afetividade e que elas 

têm que aprender através do lúdico. 

Como Paulo Freire escreveu, trata-

se de “uma educação para a libertação”, de 

uma educação de sujeitos. De uma 

educação global. É nesse tipo de educação a 

escola tem de preparar para a convivência, 

para aprendê-lo a viver com os outros 

(JARES, 2007). 

As vivências infantis em relação ao 

brincar, as experiências escolares com 

alguma conotação lúdica, as oportunidades 

de aprender na interação com os outros 

coleguinhas, ainda durante a formação 

inicial, com crianças em situação lúdica, a 

relação positiva com a própria 

aprendizagem e para isso os educadores tem 

que ser dedicados e amorosos com as 

crianças, Jaume (2004) destaca, entre tais 

necessidades, aquelas que dizem respeito 

aspectos como afetividade, autonomia, 

movimento, socialização, descoberta, 

exploração e conhecimento. 

Desde o início da sua trajetória 

escolar a criança tem que desenvolver o 

gosto por a leitura e que a escrita também 

tem que caminhar junto. O problema que 

então se coloca é o de determinar e este 

insucesso surge de dificuldades eletivas ou 

de causas mais globais socioculturais ou 

afetivas. Entretanto, não se deve se 

descuidara importância das pressões 

culturais e seu papel na criação de uma forte 

motivação na criança. Daí a importância do 

investimento familiar na escolaridade de 

um indivíduo.  

A escrita, como a linguagem é 

essencialmente um modo de expressão e de 

comunicação. Entretanto, a linguagem é 

anterior ao grafismo e o aprendizado da 

leitura e da escrita apoia-se numa 

linguagem expressiva em cujo nível a 

sucessão sonora e a qualidade dos sons 

emitidos não manifestem déficit patente. 

(BOULCH, 2010, p. 31). 

O desenho começa como uma 

escrita e a escrita como um desenho. Com o 

tempo, a criança cria formas de 

diferenciação entre um e outro. O desenho 

favorece a expressão de uma ideia, 

contribui para a construção da escrita, pode 

ser um mediador entre o eu da criança e o 

mundo. 

Isso acontece porque, segundo 

Tolchinsky (1995), as crianças, ao 

utilizarem o desenho como meio de 

notação, fazem-no porque se aproveitam 

dos diversos recursos disponíveis para a 

representação de uma história, e não porque 

confundem aas duas formas de registro. Por 

isso podemos garantir que também nossas 
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práticas vão sendo alteradas em função 

dessas vivências e de novas compreensões 

sobre como alfabetizar e de como letra as 

crianças da educação infantil. 

Dessa forma, a apropriação da 

leitura e da escrita leva a criança a formular 

hipóteses e a enfrentar contradições e 

diferenças entre sua construção pessoal e a 

escrita alfabética que encontra em seu 

ambiente escolar, comunitário e letrado. A 

construção desse conhecimento não é fácil, 

nem tão pouco simples, trata-se de uma 

aprendizagem complexa, individual e 

subjetiva, mas não solitária, porque exige, 

ao mesmo tempo, trocam de informações, 

estímulos e motivação. 

CONCLUSÃO 

 

No entanto, foi visto que é de suma 

importância a presença do letramento no 

ensino infantil. A educação se baseia 

necessariamente na garantia do direito à 

educação de qualidade para todos inclusive 

as crianças. Pôde-se constatar a importância 

da pré-escola no desenvolvimento 

intelectual. 

A educação infantil é chamada a 

responder às necessidades decorrentes da 

diversidade dos mundos em que vivem as 

crianças. Talvez, o ensino infantil não 

aprenda suficientemente com as crianças 

esse jeito de olhar e meter os dedos para 

tirar a figura com que se desenha a vida, e 

nota-se que o letramento já se faz presente 

na pré-escola. 

São tantos os desafios enfrentados 

pela instituição de ensino infantil, não é 

nada fácil educar e educar crianças 

principalmente. Com tudo em educação, 

não há respostas prontas mais ideias e 

propostas que podem sugerir alternativas 

que iram contribuir com a prática na pré-

escola. 

A escola se apresenta como 

direcionadora e informadora diante das 

adversidades da vida educacional, que 

continua mesmo fora da escola. Sendo 

assim, esse é um modelo educacional muito 

interessante para ser estudado a fim de que 

possa gerar ideias e subsídios não apenas 

para o seu aperfeiçoamento, mas, 

principalmente, contribuir para a 

construção de novas propostas para a 

educação infantil nas escolas públicas do 

País para com isso diminui as dificuldades 

do ensino-aprendizagem mostrando que a 

criança desde cedo já é capaz de fazer suas 

interpretações e tirar suas conclusões. 

A discussão de uma educação para 

os direitos humanos deve destacar a 

necessidade de implantação de projetos que 

iram auxiliar o ensino na pré-escola, e com 

isso melhorar a aprendizagem das crianças. 

É com estas considerações acima 

que vivemos em momento de grande 

inspiração literária entregando-se a uma 
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nova época que envolve a educação infantil 

e a valorização da mesma em nossas 

escolas. 
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A INTERDISCIPLINARIDADE NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM¹ 
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RESUMO 

 

Este estudo busca discutir a interdisciplinaridade como um movimento contemporâneo presente 

nas dimensões da epistemologia e da pedagogia que vem marcando o rompimento com a visão 

cartesiana e mecanicista da área educacional e, ao mesmo tempo assumindo uma concepção 

mais integradora, dialética e totalizadora na construção do conhecimento e da prática 

pedagógica. Inicialmente, faz-se uma breve apresentação da origem da interdisciplinaridade, 

discutem-se aspectos de sua conceituação e suas implicações no campo das diferentes ciências 

contemporâneas para então apresentar a interdisciplinaridade como um importante fenômeno 

de articulação do processo de ensino e aprendizagem. A argumentação apresentada no texto 

busca destacar que o movimento da interdisciplinaridade pode transformar profundamente a 

qualidade da educação escolar por intermédio de seus processos de ensino. 

 

Palavras-chave: Educação. Ensino-Aprendizagem. Interdisciplinaridade.  

 

RESUMEM 

 

Este estudio busca discutir la interdisciplinariedad como un movimiento contemporáneo 

presente en las dimensiones de la epistemología y la pedagogía que ha marcado la ruptura con 

la visión cartesiana y mecanicista del área educativa y, al mismo tiempo, asumiendo un 

concepto más integrador, dialéctico y totalizador en la construcción del conocimiento. y 

práctica pedagógica. Inicialmente, se realiza una breve presentación del origen de la 

interdisciplinariedad, se discuten aspectos de su conceptualización y sus implicaciones en el 

campo de las diferentes ciencias contemporáneas, y luego, se presenta la interdisciplinariedad 

como un fenómeno importante de articulación del proceso de enseñanza y aprendizaje. El 

argumento presentado en el texto busca resaltar que el movimiento interdisciplinario puede 

transformar profundamente la calidad de la educación escolar a través de sus procesos de 

enseñanza. 

 

Palabras clave: Educación. Enseñanza-Aprendizaje. Interdisciplinariedad. 
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INTRODUÇÃO 

 

A interdisciplinaridade é discutida 

como um movimento atual na dimensão do 

conhecimento e da pedagogia. A 

socialização do conhecimento é uma 

necessidade na produção e no campo 

educativo e vem sendo discutida 

principalmente por autores que pesquisam 

sobre as teorias curriculares e as mudanças 

pedagógicas. É preciso saber que a 

interdisciplinaridade se apresenta de forma 

integradora, entremeando e retratando o 

mundo atual globalizado, facilitando o 

processo de produção e socializando a 

aprendizagem. 

Neste estudo se procura construir 

um entendimento quanto aos principais 

objetivos a serem revelados e atingidos por 

meio da implementação de práticas 

interdisciplinares no ensino aprendizagem. 

Procura-se compreender formas de 

organização de um trabalho interdisciplinar 

escolar que contextualize conhecimentos, 

informações, sistematização e resultados. 

A interdisciplinaridade leva à 

contextualização e articulação do 

conhecimento produzido e vivenciado pelo 

homem. Essa mudança tão necessária no 

processo ensino- aprendizagem será 

realidade quando se materializar em 

atitudes, num novo modo de pensar, 

fazendo parte da organização curricular, 

modificando as metodologias de ensino e se 

tornando parte da formação dos 

profissionais da educação. 

 

Origem e conceitos de 

interdisciplinaridade 

 

A interdisciplinaridade, como um 

enfoque teórico-metodológico ou 

gnosiológico, como a denomina Gadotti 

(2004), surge na segunda metade do século 

passado, em resposta a uma necessidade 

verificada principalmente nos campos das 

ciências humanas e da educação que é 

superar a fragmentação da especialização 

do conhecimento, o que poderia ser causado 

por uma epistemologia de tendência 

positivista em cujas raízes de acordo com 

Gadotti (2004) estão o empirismo, o 

naturalismo e o mecanicismo científico do 

início da modernidade. 

Sobretudo pela influência dos 

trabalhos de grandes pensadores modernos 

como Galileu, Bacon, Descartes, Newton, 

Darwin e outros, as ciências foram sendo 

divididas e, por isso, especializando-se. 

Organizadas, de modo geral, sob a 

influência das correntes de pensamento 

naturalista e mecanicista elas buscavam, já 

a partir da Renascença, ao que já inferia 

Godaman (1979), construir uma concepção 

mais científica de mundo. A 

interdisciplinaridade, como um movimento 

contemporâneo que emerge na perspectiva 

da dialogicidade e da integração das 

ciências e do conhecimento, ela vem 
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buscando romper com o caráter de 

hiperespecialização e com fragmentação 

dos saberes organizados nas ciências, mas 

ao mesmo tempo se fundamentando nelas 

refletindo na educação em diversos 

períodos no Brasil. 

Para Goldman (1979) “[…] existe 

um olhar interdisciplinar sobre a realidade e 

permite que entendamos melhor a relação 

entre seu todo e as partes que a constituem.” 

(GOLDMAN, 1979, p. 3-25), Para ele, 

apenas o modo dialético de pensar, fundado 

na historicidade, poderia favorecer maior 

integração entre as ciências. Nesse sentido, 

o materialismo histórico e dialético 

resolveu em parte o problema da 

fragmentação do conhecimento quando 

colocou a historicidade e as leis do 

movimento dialético da realidade como 

fundamentos para todas as ciências. Desde 

então, o conceito de interdisciplinaridade 

vem sendo discutido nos diferentes âmbitos 

científicos e muito fortemente na educação. 

Sem dúvida, tanto as formulações 

filosóficas do materialismo histórico e 

dialético quanto as proposições 

pedagógicas das teorias críticas trouxeram 

contribuições importantes para esse novo 

enfoque epistemológico. 

É no campo das ciências humanas e 

sociais que a interdisciplinaridade aparece 

com maior força. A preocupação com uma 

visão mais totalizadora da realidade 

cognoscível e com a consequente 

dialogicidade das ciências foi objeto de 

estudo primeiramente na filosofia, 

posteriormente nas ciências sociais e mais 

recentemente na epistemologia pedagógica. 

Isso nos trabalhos como o de Kapp (1961), 

Durand (1991), Snow (1959) e Gusdorf 

(1967) são alguns exemplos desse 

movimento. 

Goldman (1979) destaca que, 

inicialmente, a interdisciplinaridade 

aparece como preocupação humanista, além 

da preocupação com as ciências. Desde 

então, parece que todas as correntes de 

pensamento se ocuparam com a questão da 

interdisciplinaridade; nisto, de acordo com 

Goldman (1979), a teologia 

fenomenológica encontrou nesse conceito 

uma chave para o diálogo entre Igreja e 

mundo; o existencialismo buscou dar às 

ciências uma cara mais humana; a 

epistemologia buscou desvendar o processo 

de construção do conhecimento e garantir 

maior integração entre as ciências, e o 

materialismo histórico e dialético buscou, 

no método indutivo-dedutivo indutivo, uma 

via para integrar parte e todo, ou partir do 

todo para as partes. 

Consoante à pedagogia, ao que 

infere Gadotti (1993), Georges Gusdorf 

lançou na década de 60 um projeto 

interdisciplinar para as ciências humanas 

apresentado à Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura e (UNESCO). A obra La parole 
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(1953) é considerada muito importante para 

entender a interdisciplinaridade. O projeto 

de interdisciplinaridade nas ciências passou 

de uma fase filosófica (humanista), de 

definição e explicitação terminológica, na 

década de 70, para uma segunda fase, (mais 

científica), de discussão do seu lugar nas 

ciências humanas e na educação a partir da 

década de 80. 

Gadotti (1993) ressalta que 

atualmente, no plano teórico, se busca 

fundar a interdisciplinaridade na ética e na 

antropologia, ao mesmo tempo em que, no 

plano prático, surgem projetos que 

reivindicam uma visão interdisciplinar, 

sobretudo no campo do ensino e do 

currículo. No Brasil, o conceito de 

interdisciplinaridade chegou pelo estudo da 

obra de Georges Gusdorf e posteriormente 

da obra de Piaget. O primeiro autor 

influenciou o pensamento de Hilton 

Japiassu no campo da epistemologia e o de 

Ivani Fazenda no campo da educação. 

Quanto à definição de conceitos, ou 

de um conceito, para interdisciplinaridade, 

tudo parece estar ainda em construção. 

Qualquer demanda por uma definição 

unívoca e definitiva deve ser a princípio 

rejeitada, por se tratar de proposta que 

inevitavelmente está sendo construída a 

partir das culturas disciplinares existentes; e 

por encontrar o limite objetivo de sua 

abrangência conceitual; o que significa 

concebê-la em uma óptica disciplinar. Ou, 

como afirma Leis (2005): “[...] a tarefa de 

procurar definições finais para a 

interdisciplinaridade não seria algo 

propriamente interdisciplinar, senão 

disciplinar” (LEIS, 2005, p. 7). 

Para Leis (2005), na medida em que 

não existe uma definição única possível 

para esse conceito, senão muitas, tantas 

quantas sejam as experiências 

interdisciplinares em curso no campo do 

conhecimento, entende-se que se deva 

evitar procurar definições abstratas de 

interdisciplinaridade. Os conhecimentos 

disciplinares são paradigmáticos ao que 

infere Kuhn (1989), porém não os são, os 

interdisciplinares. Neste aspecto, a história 

da interdisciplinaridade se confunde com a 

dinâmica viva do conhecimento. Isso não 

pode ser dito quanto a história das 

disciplinas, que congelam de forma 

paradigmática o conhecimento alcançado 

em determinado momento histórico, 

defendendo-se de qualquer abordagem 

alternativa em uma guerra de trincheiras. 

O que se pode afirmar no campo 

conceitual é que a interdisciplinaridade será 

sempre uma reação alternativa à abordagem 

disciplinar normalizadora, seja no ensino ou 

na pesquisa, e associada aos diversos 

objetos de estudo. Independentemente da 

definição que cada autor assuma, a 

interdisciplinaridade está sempre situada no 

campo onde se pensa a possibilidade de 

superar a fragmentação das ciências e dos 
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conhecimentos produzidos por elas e onde 

simultaneamente se exprime a resistência 

sobre um saber parcelado. 

Brasil (2016), no documento 

curricular da educação Brasileira, a Base 

Nacional Comum curricular, corrobora algo 

que desde 1976 já era um pressuposto para 

a experiência, a troca interdisciplinar no 

fazer pedagógico, diz respeito o que 

Japiassu (1976) informava a 

interdisciplinaridade se caracterizar 

intensidade das trocas entre os especialistas 

e pelo grau de integração real das 

disciplinas no interior de um mesmo 

projeto. Brasil (2014) corrobora em uma 

das 10 competências do documento ela ser 

uma ação educativa, de gestão educacional 

para se 

 

[…] decidir sobre formas de 

organização interdisciplinar dos 

componentes curriculares e 

fortalecer a competência 

pedagógica das equipes escolares 

para adotar estratégias mais 

dinâmicas, interativas e 

colaborativas em relação à gestão 

do ensino e da aprendizagem. 

(BRASIL, 2016, p. 16). 
 

Para tanto, é imprescindível a 

complementaridade dos métodos, dos 

conceitos, das estruturas e dos axiomas 

sobre os quais se fundam as diversas 

práticas pedagógicas das disciplinas 

científicas. 

Outro ponto de discussão da BNCC, 

em Brasil (206) condiz com o acesso ao 

conhecimento e informação dispostos para 

os alunos, o que Japiassu (1976) postula 

como amplitude ou bases de conhecimento; 

e nisto o fazer, a tarefa, a integração com os 

campos de experiência, citado por Japiassu 

(1976) como profundidade, ou requisitos 

para o desenvolvimento de tarefas, por fim 

as competências, resultados finais 

esperados ao final de cada aula, projeto, etc. 

o que Japiassu (1976) destaca como sendo a 

síntese integradora, ou conciliação de todo 

o processo e de todo o processo integrador. 

As abordagens teóricas apresentadas 

pelos vários autores esclarecem que o 

pensamento e as práticas interdisciplinares, 

tanto nas ciências em geral quanto na 

educação, compreendem as disciplinas 

como um espaço de organização, 

sistematização e socialização dos 

conhecimentos parciais produzidos no 

âmbito de uma ciência para fins de ensino e 

pesquisa com etapas de investigação, 

produção e socialização. Nisto se propõe 

uma profunda revisão de pensamento 

sistêmico educacional, que deve caminhar 

no sentido da intensificação do diálogo, das 

trocas, da integração conceitual e 

metodológica nos diferentes campos do 

saber, corroborados na BNCC como 

campos de experiência, e, asseverados por 

Japiassu (1976) como um empreendimento 

interdisciplinar incorporado os resultados 

de várias especialidades, com instrumentos 

e técnicas metodológicas, fazendo uso dos 
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esquemas conceituais e das análises que se 

encontram nos diversos ramos do 

saber,(disciplinas, convergindo para uma 

mediação, um ponte entre conteúdos, na 

BNCC denominados de objetos de 

aprendizagem, e objetivos, denominados 

por Brasil (2016) de competências a serem 

desenvolvidas pelos alunos, sempre a 

buscar resultados positivos. 

 

A interdisciplinaridade no âmbito 

escolar 

 

Os estudos e pesquisas que buscam 

fundamentar a introdução de práticas 

interdisciplinares no âmbito escolar existem 

características específicas destinadas a 

atingir objetivos educacionais diferentes. 

Dessa forma, a interdisciplinaridade escolar 

necessita estar fundamentada em 

pressupostos que indiquem uma orientação 

epistemológica do processo a permitir um 

delineamento dos objetivos que os 

educandos venham a desenvolver.  

Uma proposta de prática 

interdisciplinar como ação educativa 

escolar é apresentada por Santomé (1998), 

que defende a construção coletiva de 

unidades didáticas integradas num 

determinado número de disciplinas, ou 

mesmo áreas do conhecimento, que 

elaborariam uma unidade temática em torno 

de uma situação problemática –, que 

exigiria a contribuição de diferentes saberes 

durante um intervalo de tempo 

relativamente curto. É praticamente o 

formato organizacional dos objetos do 

conhecimento descritos na BNCC. 

 

Essa proposta destina-se a iniciar 

um processo cujo objetivo maior é 

a elaboração de um currículo 

integrado, que busca abranger os 

conteúdos de um determinado 

número de disciplinas ou áreas de 

conhecimentos durante um 

período considerável, pelo menos 

de um ano letivo, e deve ser 

planejado de tal forma que não 

gere lacunas importantes nos 

conteúdos a serem assimilados 

pelos estudantes. (SANTOMÉ, 

1998, p. 222). 
 

Esse ponto de vista é defendido 

frente ao argumento de que, em qualquer 

nível educacional, a coerência do 

planejamento curricular não se demostra 

perceptível aos alunos e, aos professores 

dificultando qualquer forma de integração 

entre os conteúdos das diferentes 

disciplinas.  

De acordo com Santomé (1998), a 

elaboração de unidades didáticas 

integradas, se constitui no desenvolvimento 

de alguns passos que, em linhas gerais, 

podem ser descritos como: diagnóstico 

prévio; determinação das metas 

educacionais; seleção do tópico a pesquisar; 

elaboração de um plano de pesquisa; 

seleção de recursos e estratégias didáticas e 

avaliação dos estudantes e da unidade 

didática.  

Uma unidade didática integrada não 

pretende eliminar ou diminuir a importância 
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das disciplinas, mas busca promover um 

entendimento dos conteúdos disciplinares 

em uma perspectiva mais ampla, não 

necessariamente abrangendo todas as 

disciplinas ou áreas do conhecimento, mas 

articulando-as de tal forma que as 

abordagens disciplinares estabeleçam 

vínculos que proporcionem o 

desenvolvimento de ações mais complexas. 

Outra forma de entendimento da 

interdisciplinaridade é esboçada por Fourez 

et.al. (1997), que estabelecem uma 

fundamentação para o desenvolvimento de 

uma proposta interdisciplinar no ensino de 

ciências e de matemática, objetivando 

promover uma alfabetização científica e 

tecnológica, que, no sentido atribuído por 

(FOUREZ, 1997, p. 23), consiste em "[...] 

divulgar conhecimentos suficientes para a 

população de maneira que as decisões dos 

técnicos possam ser suficientemente 

compreendidas e também controladas 

democraticamente".  

A justificativa para o 

desenvolvimento das práticas 

interdisciplinares é fundamentada de forma 

mais destacada no questionamento quanto à 

eficácia das disciplinas do ensino de 

ciências e de matemática em relação à 

introdução dos alunos na discussão de 

questões científicas e tecnológicas, 

sobretudo relacionadas à necessidade de 

ensiná-los a utilizar o conhecimento 

científico e tecnológico em seu cotidiano, 

seja em relação a questões sociais, 

individuais ou políticas.  

A interdisciplinaridade é descrita 

por Fourez, (1997), em um sentido restrito, 

como:  

 

[…] a construção de 

representações do mundo que se 

encontram estruturadas e 

organizadas em função de um 

projeto humano (ou de um 

problema a resolver), em um 

contexto específico e para 

destinatários específicos, apelando 

a diversas disciplinas, objetivando 

chegar a um resultado original não 

dependente das disciplinas de 

origem. (FOUREZ, et. al. 1997, p. 

106-107).  
 

Considerando esse entendimento em 

torno da interdisciplinaridade e defendendo 

que esta, no âmbito escolar, não se coloca 

apenas como uma questão de ordem 

didática, mas situada em função de 

princípios epistemológicos, ressalta-se que 

os professores assumam uma forma de 

representação operacional que possa dar 

sentido a essas práticas tão largamente 

mencionadas na BNCC.  

Fourez (1997) apresenta, então, um 

procedimento metodológico denominado 

de ilhas interdisciplinares de racionalidade, 

que orienta as atividades no interior de um 

trabalho interdisciplinar se constituindo 

num modelo simplificado, integrado à 

várias disciplinas nas quais é “[…] 

considerado adequado, que utiliza 

conhecimentos provenientes de várias 

disciplinas e, adicionalmente, dos saberes 
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presentes na vida cotidiana, indispensáveis 

ante as práticas concretas.” (FOUREZ, 

1997, p. 109).  

Esse procedimento leva a considerar 

que a interdisciplinaridade é analisada de 

um ponto de vista restrito e localizado, 

direcionado a abordar problemas concretos 

ou noções específicas, buscando estabelecer 

elos de relação entre o conhecimento 

científico e tecnológico presente em 

situações concretas do cotidiano. 

De acordo com Fourez (1997), um 

aspecto relevante diz respeito à formação 

dos professores, pois estes últimos foram e 

são formados em uma perspectiva 

disciplinar. Assim, uma proposta que 

busque alterar essa forma de trabalho de 

maneira extrema, direcionando-a para uma 

prática transdisciplinar, dá origem a fortes 

reações contrárias e, como a proposta 

necessita de uma articulação coletiva, pode 

se tornar inviável. 

Existe um entendimento 

diferenciado em relação à adoção de 

práticas interdisciplinares é encontrado em 

Batista e Salvi (2006), indicando que a 

prática educativa escolar necessita atribuir 

maior importância epistemológica ao 

caráter pluralístico contemporâneo. 

Considerando a manutenção de uma 

estrutura disciplinar, as autoras propõem 

que, em momentos específicos do trabalho 

pedagógico, insiram-se momentos 

interdisciplinares como uma forma de 

relacionar, articular e integrar os 

conhecimentos disciplinares no processo de 

ensino e de aprendizagem, promovendo 

uma educação científica na qual o educando 

adquira competências para interpretar a 

complexidade do mundo atual.  

Batista e Salvi (2006) dão atenção à 

adoção de enfoques que fundamentem a 

implementação de práticas 

interdisciplinares na perspectiva de 

construção do conhecimento durante o 

processo de ensino e de aprendizagem, 

apresentando contrapontos em relação às 

concepções que buscam aliar a 

interdisciplinaridade às finalidades 

unicamente sociais.  

 

Esse entendimento deriva de uma 

análise quanto ao significado 

relativo da realidade, à 

inconclusividade e relativismo 

presentes nas explicações e 

análises científicas e à presença de 

elementos contextuais e plurais, 

buscando superar os limites 

impostos por posturas 

deterministas e simplificadoras 

que dificultam uma compreensão 

mais profunda da realidade. 

(BATISTA; SALVI, 2006, p.154). 
 

Na visão das autoras, a 

interdisciplinaridade no ensino não 

significaria a elaboração de um currículo 

interdisciplinar com a inserção de 

momentos específicos e ampla 

aprendizagem, pois a realização de um 

trabalho interdisciplinar se localizaria no 

interior de um processo que prevê e mantém 

a adoção de enfoques disciplinares, 
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articulados coerentemente entre o 

conhecimento disciplinar e interdisciplinar. 

Compreenderia a construção do 

conhecimento "[…] levando em 

consideração as suas concepções prévias, e 

[levando-o] a atingir uma alfabetização 

científica que contemple um recorte 

epistemológico fundamentado na Pós-

modernidade e no pensamento complexo." 

(BATISTA; SALVI, 2006, p. 155. Grifo das 

autoras). Neste aspecto as análises seriam 

de certa complexidade, mas 

interrelacionadas e integradoras das partes 

como o significado do todo. Essa proposta 

pode se colocar como uma alternativa com 

potencial de proporcionar a superação da 

excessiva especialização dos conteúdos 

presentes nas disciplinas escolares.  

Adicionalmente, tal proposta 

direciona os objetivos educacionais para 

uma perspectiva cujo processo de ensino e 

de aprendizagem necessita reconhecer que 

os conhecimentos científicos, técnicos e 

sociológicos se apresentam em um processo 

de profunda interação, contribuindo para 

que a formação educacional escolar seja 

inclusiva e emancipatória.  

Parece importante ressaltar, como 

indicam Batista e Salvi (2006), que a 

dialogicidade entre os conhecimentos 

disciplinares e a perspectiva 

interdisciplinar, proposta como um 

movimento fluente e recorrente 

possibilitam ao desenvolvimento de novas 

formas de pensar e agir, pois, ao mesmo 

tempo em que se busca uma integração mais 

profunda para a compreensão dos 

conhecimentos, podem-se realizar estudos 

mais refinados, igualmente relevantes para 

a formação dos educandos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fora compreendido que houve 

mudanças e adaptações em epistemologias, 

nas ciências em geral que em sua prática, na 

materialização dos conteúdos convergiram 

e aconteceram pela interdisciplinaridade 

nelas adotadas. Neste aspecto foram 

apresentadas e discutidas propostas que 

procuram justificar e embasar a adoção de 

práticas interdisciplinares direcionadas à 

Educação Escolar, sendo defendidas por 

enfoques teóricos, entre outros autores por 

Brasil (2016), Batista e Salvi (2006), Fourez 

et. al. (1997) e Santomé (1998). 

A interdisciplinaridade agregou 

teorias discutirem, pensar e agir em 

diferentes sentidos, resgatando o caráter de 

interdependência e interatividade existente 

entre as coisas e as ideias portanto, visto que 

humanidade vive em meio à uma teia de 

interações, na qual todos estão interligados 

de algum modo, conectados em múltiplas 

plataformas de aprendizagem, nas quais não 

se usa somente a razão para aprender, mas 

também a intuição, as emoções, sensações,  
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sentimentos e contextos multipluralizados 

em ambientes virtuais, dos nos quais a 

interdisciplinaridade está presente, e pode 

auxiliar aos educadores no trabalho 

pedagógico criando articulação entre o 

ensinar e o aprender, materializando isso no 

seu fazer pedagógico

.
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CONCEPÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO MÉDIO 
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RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo apresentar algumas abordagens pedagógicas sobre a 

cultura corporal na educação física aplicada à alunos no ensino médio, uma vez que aos alunos 

nesse nível de ensino é importante considerar sua formação social, histórica e cultural no seu 

contexto de vida atrelado ao corpo e suas práticas de aprendizagem. Estas que devem ser 

experienciadas, vivenciando-as e respeitando ao que eles trazem em seu cotidiano. Se tem como 

metodologia no estudo, quanto aos seus objetivos, a pesquisa bibliográfica, esta que a partir de 

fontes já consultadas busca corresponder o contexto teórico dissertado à sua utilidade 

acadêmica e materialização do seu uso pela discussão apresentada. Assim respaldam essa 

discussão, Souza (2002), Kunz (1994), Piccolo, (1995) e Darido, (2001), entre outros autores; 

estes com fundamentações salutares para que se tenha uma nova compreensão da atuação 

docente nas escolas. Nesta discussão se suscitam resultados, teóricos de paradigmas entre novas 

fundamentações pedagógicas para a prática da Educação Física inovadora e a tradição 

metodológica tão comum nas práticas docentes. Neste aspecto sublima-se ser necessário aos 

professore a constante busca de seu papel no âmbito da educação física escolar, assim como em 

sua intervenção no meio social através da materialização da aprendizagem dos alunos. 
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RESUMEN 

 

Este artículo tiene como objetivo presentar algunos enfoques pedagógicos sobre la cultura 

corporal en la educación física aplicado a estudiantes en en la escuela secundaria, ya que los 

estudiantes en este nivel de educación son importantes para considerar sus antecedentes 

sociales, históricos y culturales en su contexto de vida vinculado al cuerpo y sus prácticas. de 

aprendizaje. Estos deben ser experimentados al experimentarlos y respetar lo que aportan en su 

vida diaria. Si la metodología en el estudio se basa en sus objetivos, la investigación 

bibliográfica, que a partir de fuentes ya consultadas, busca igualar el contexto teórico dirigido 

a su utilidad académica y materialización de su uso por la discusión presentada. Por lo tanto, 

apoye esta discusión, Souza (2002), Kunz (1994), PIiccolo, (1995) y Darido, (2001), entre otros 

maestros; con una base saludable para una nueva comprensión del desempeño docente en las 

escuelas. En esta discusión se plantean los resultados, paradigmas teóricos entre nuevos 

fundamentos pedagógicos para la práctica de la Educación Física innovadora y la tradición 

metodológica tan común en las prácticas docentes. En este aspecto, se enfatiza que es necesario 

que el maestro busque constantemente su papel en el contexto de la educación física en la 

escuela, así como en su intervención en el entorno social a través de la materialización del 

aprendizaje del alumno. 

 

Palabras clave: pedagógicas. Educación Física. Escuela secundaria. Cultura del cuerpo. 
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INTRODUÇÃO  

 

Sobre as mudanças advindas da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação, (LDB), 

promulgada no dia 20 de Dezembro de 

1996, em seu art. 26 inciso III que considera 

a educação física como componente 

curricular, nela se observa que a prática de 

educação física no ensino médio apresenta 

problemas principalmente no que se refere 

as questões pedagógicas, ou seja, infere 

haver uma suposta dificuldade de 

entendimento da educação física como 

componente curricular e uma seleção de 

conteúdos altamente desarticulados. Isso é 

corroborado por Werrneck (1992) ao citar 

que existe na educação: “A política do 

fingimento, ou seja, o professor finge que 

ensina e o aluno finge que aprende”. 

(WERRNECK,1992, p. 28). Assim vem se 

percebendo que há um grande 

distanciamento do cumprimento do que 

vem citando a LDB. 

Se tem como objetivo geral deste 

estudo apresentar nuances pedagógicas 

sobre a educação física no ensino médio 

consolidando-as à cultura corporal pré-

existente nos alunos e na correlação disso 

com suas práticas diárias e a própria 

aprendizagem. Entre os objetivos 

específicos do estudo estão conhecer 

algumas práticas pedagógicas inerentes ao 

ensino da educação física no ensino médio 

atreladas a sua função cultural, social e de 

aprendizagem dos alunos.  

Os estudiosos (SOUZA, 2002, 

Apud, GIROUX, 1986, p.3) comentam 

sobre as dificuldades existentes acerca das 

mudanças em educação que podem estar 

atreladas a questão da resistência ou 

flexibilidade nas práticas pedagógicas que 

se vinculam à mecanismos de reprodução 

cultural que impedem ocorrer “[…] nesses 

espaços de resistência que devem ser 

construídas novas práticas pedagógicas 

desenvolvendo estratégias em escola nas 

quais os alunos de oposição poderiam 

fornece a base para uma força política 

viável.” Assim acredita-se que a resistência 

deva existir como um espaço de lutas onde 

acontece a mudança do pensar, sentir e agir 

e com isso as possíveis transformações 

sociais. 

Para Souza (2002) a educação física, 

situada na escola tem como função o resgate 

e a contribuição de saberes que se vinculam 

à cultura corporal e devem ser somados à 

perspectiva de formação educacional. No 

entanto, para Souza (2002), os 

conhecimentos tratados nas metodologias 

do seu tempo já vinham reproduzindo uma 

ordem social vigente colaborando com uma 

escola inviabilizadora à novos 

conhecimentos e habilidades necessárias às 

lutas por espaço social de modo competitivo 

e com equidade de conhecimentos. Neste 

sentido a escola não tem se moldado ao 
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reconhecimento dos alunos enquanto seres 

competitivos para o ambiente social. 

A justificativa deste estudo se dá 

pela possibilidade de discutir a importância 

da educação física no ensino médio e sua 

melhor compreensão no que se refere aos 

principais problemas da cultura corporal 

dos alunos envolvendo as práticas docentes. 

Neste aspecto é válido a produção de 

conhecimento científico convergindo ao 

enriquecimento didático e metodológico do 

ensino da educação física no ensino médio 

possibilitando ao profissional da área 

conduzir a sua intervenção com uma visão 

ampla sobre sua ação pedagógica. 

 

Abordagens pedagógicas para o ensino 

da educação física no ensino médio  

 

Baseando-se nas escritas do PCN’s 

em Brasil (1999), a educação física no 

ensino médio tem como importância 

contribuir processualmente nos 

conhecimentos educacionais formais 

desenvolvendo uma visão geral do ensino a 

perspectiva da cultura corporal. Porém, por 

diversos estudos, entre eles, Piccolo(1995), 

a educação física e produtivista, mas 

excludente e limitada à prática dos esportes 

coletivos mais populares; assim adota uma 

prática que não dá espaço para o aluno se 

expressar ou criar, que chega pronta, 

projetada, ou seja, é uma  

 

[...] prática é muito diferente da 

educação física auto crítica e passiva 

que acontece na realidade, isto é, os 

discursos educacionais e equivalem 

aos resultados observáveis. O que se 

espera é que as ações pedagógicas 

sejam coerentes com o pensamento 

pedagógico. Não se pretende com isso 

eliminar o desporto das escolas, mas 

não se pode considerar treinamento 

com a educação física escolar. 

(PICCOLO,1995, p. 11). 

 

Definir o papel da educação física na 

escola não é tarefa fácil conforme alguns 

autores como Kunz (1994), o qual acredita 

que o papel da educação física na escola é 

de promover uma educação interativa e 

emancipadora, voltada à cidadania dos 

jovens, e não para uma mecânica prática de 

“[…] instrumentalização teórica para o 

trabalho. Deseja ainda introduzir com 

competência e organização a formação do 

indivíduo crítico com perspectiva 

emancipada.” (KUNZ, 1994, p. 142). 

Para Freire (1994) em relação a 

função pedagógica da educação física é: 

 

[...] Atuar como qualquer outra 

disciplina da escola e não desintegrada 

dela. As habilidades motoras precisam 

ser desenvolvidas, sem dúvidas, mas 

deve estar claro quais serão as 

consequências desse ponto de vista 

cognitivo social e efetivo. Sem tornar 

disciplina auxiliar de outros a 

atividade da educação física precisa 

garantir que de fato, as ações físicas e 

a noções lógicas matemáticas que a 

criança usaria nas atividades escolares 

e fora da escola possam se estruturar 

adequadamente. (FREIRE, 1994, p. 

24) 

 

Nos estudos de Betti (1992,) 

aparecem três posicionamentos em relação 

ao papel da educação física na escola: a 
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educação física adaptativa, mas ao mesmo 

tempo hierárquica para funcionamento das 

aprendizagens no sistema social. 

Orientação dos objetivos da prática docente 

em educação física para o corpo, mas 

principalmente à personalidade dos alunos 

com metas de funcionamento na esfera 

cultural, corporal e do movimento. E a 

educação física para o desenvolvimento de 

aprendizagens e comportamentos positivos, 

intelectuais, todos associados à emoção, às 

conquistas culturais e sociais que se 

interligam na apreciação corpo e do 

movimento.  

Referindo-se especialmente ao 

ensino médio, registra-se aqui a proposta 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais que 

propõe, mesmo antiga, mas não ainda 

dissonante à realidade didática da educação 

“[…] um novo conceito de ensino, onde se 

busca dar significados ao conhecimento 

escolar, mediante a contextualização, 

mediante a interdisciplinaridade e 

incentivando o raciocínio e a capacidade de 

aprender.” (BRASIL, 1999, p.36). 

Estimular ao raciocínio, livre e criativo é 

uma proposta ideal à qualquer parâmetro 

educacional. 

Analisando a prática pedagógica da 

educação física inferida no ensino médio 

nos PCN’s, em Brasil (1999), esse 

documento aponta como principal objetivo, 

aproximar o aluno do ensino, de forma 

lúdica, educativa e contributiva e para 

consolidação, aprofundamento dos 

conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental; para o prosseguimento nos 

estudos, o preparo para o trabalho e a 

cidadania, o desenvolvimento de 

habilidades, como continuar aprender a ser 

flexível às novas condições de ocupação e 

aperfeiçoamento, o aprimoramento do 

educando como pessoa humana, e em todos, 

se incluindo a ética e o desenvolvimento do 

intelecto autônomo e do pensamento crítico. 

Assim, afirma-se que o papel da 

educação física no ensino médio é 

promover ao  

 

[...] desenvolvimento global de cada 

aluno, procurando formá-lo como 

indivíduo participante; deve visar a 

integração desse aluno como ser 

independente, criativo e capaz, uma 

pessoa verdadeiramente crítica e 

consciente, adequada à sociedade em 

que vive. (PICCOLO, 1995, p.12). 

 

Para essa função socioeducativa, o 

educador deve tem abertura às mudanças 

educacionais, ter compromisso, atender aos 

anseios do educando, compreendê-lo na sua 

cultura, no seu corpo e no processo social 

em que está inserido.  

Para primeira abordagem se acredita 

ter grande possibilidade de orientar o 

professor em sua prática pedagógica na 

escola especificamente no ensino médio; 

essa é a abordagem denominada de 

concepção aberta no ensino da educação 

física. Se fundamenta na teoria de 

Hildebrandt e Laging (1986). A concepção 
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aberta do ensino da educação física tem 

como principal objetivo contribuir à uma 

mudança no currículo da educação física 

que conforme Dieckert (1986), devido à 

formação cultural do Brasil, o ensino do 

esporte (praticado) nas escolas vêm se 

mantendo dentro de um currículo fechado. 

A concepção aberta de ensino crítica ao 

currículo fechado em algumas 

características como:  

 

Um planejamento unilateral (onde só 

professor faz parte dele); Os 

conteúdos são pré-determinados 

(modalidade esportiva, jogos, 

regulamentos e orientação para a 

competição etc.); Processo de 

aprendizagem é econômico 

(transmissão do conhecimento visa a 

alcance dos objetivos no menor tempo 

possível); A avaliação é realizada de 

acordo com a execução correta de 

gestos técnicos e analisados somente 

pelo docente. (HILDEBRANDT; 

LAGING, 1986, p. 5. Grifo do autor). 

 

Se percebe que esta prática é 

técnica, focada em resultados que 

convergem para performances físicas. 

Porém, nesta concepção de ensino a 

participação dos alunos no planejamento 

das aulas, na definição dos objetivos, na 

seleção de conteúdos e na execução das 

atividades propostas, pode ser descrita por 

características que Hildebrant E Laging 

(1986) ser refere como planejamento 

comum entre os alunos de acordo com o 

objetivo da ação, ou seja, tem certo 

autoritarismo curricular. Existe 

flexibilidade nos conteúdos do esporte 

praticado, mas se os movimentos o 

exigirem; neste aspecto a performance 

determina a flexibilidade do conteúdo, pois 

ela depende da perfeição do movimento. Há 

espaço, para ações entre os alunos, com 

criatividade, comunicação e cooperação, 

eles passam a serem sujeitos da sua 

aprendizagem, neste aspecto prevalece o 

viés competitivo, mas se aproxima de uma 

cultura pedagógica mais corporativista. 

Se percebe que os autores defendem 

o ensino com a participação dos alunos nas 

decisões, na orientação dos objetivos, dos 

conteúdos, da organização, da transmissão 

e de outros aspectos. Mas sempre presente 

uma regulação para isso; o efeito é que eles 

não adquirirem consciência de 

responsabilidades criativas se não tiver que 

arcar com a responsabilidades. 

Numa concepção aberta solicita-se 

ao aluno que participe das decisões. Cada 

decisão do professor pode ser apresentada 

de tal forma que deixe espaço aberto ou 

limitado ao aluno, assim, o “grau de 

abertura.” (HILDEBRANDT; LAGING, 

1986, p.15), é interdependente das decisões, 

mas reguladas pelo que o professor gerencia 

como conteúdo para o aluno. É uma versão 

clássica da pedagogia tradicional. Exprime 

sempre uma decisão prévia do professor.  

Com relação aos conteúdos, nesta 

concepção, eles podem ser questionados 

pelos participantes quanto à importância, 

devem ser estimulantes e aplicados para 

fazer jus a área de necessidades subjetivas 
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dos alunos. Isto significa que o professor 

deve tornar os conteúdos aplicáveis, 

correspondendo aos objetivos. Além disso, 

cabe ao professor enquadrar os conteúdos 

no contexto social e organizá-los 

metodologicamente. 

A promoção de processo criativo de 

reflexão e de ação é outro requisito para o 

ensino subjetivado. Um método de reflexão 

é o diálogo de aula com toda a turma ou em 

pequenos grupos. Nestes processos é 

necessário que o professor não deixe 

explicito, na sua elaboração de tarefas, uma 

solução previamente determinada, mas que 

apresente colocações de problemas que 

estimulem processos de ação divergentes 

possibilitando inúmeras soluções. 

No que diz respeito à avaliação do 

êxito da aprendizagem, depende-se por um 

lado dos objetivos da ação dos alunos e por 

outro das intenções do professor. Não deve 

existir uma ausência da avaliação daquilo 

que aconteceu quanto a ação das aulas, onde 

se reflete a própria prática, por ser preciso 

se pensar na continuidade processo. 

Sendo assim, a avaliação é 

convencionada à prática predeterminada 

pelos docentes, em um “[…] conjunto 

concreto nas tarefas, temas, questões, e 

arranjos de aparelhos. Os alunos devem 

avaliar subjetivamente seu êxito (resultado) 

no processo de ensino e julgá-lo” 

(HILDEBRANDT; LAGING, 1986, 

p.44.grifo do autor). 

Outra abordagem é a crítico-

superadora, essa abordagem foi construída 

a partir do trabalho “[…] metodologia do 

ensino da educação física.” (FILHO, et. al. 

1992, p.86). Esta defende uma proposta 

crítica de educação física, a partir de uma 

análise das estruturas de poder e dominação 

existente em nossa sociedade. Trabalha com 

o conceito de cultura corporal, que se opõe 

ao conceito de aptidão física enquanto 

objetivo final da disciplina e propõe o trato 

com conhecimento em forma de ciclos de 

escolarização. Portanto, não se trata de 

aprender o jogo pelo jogo, o esporte pelo 

esporte, mas esses conteúdos recebem um 

tratamento metodológico, para que possam 

ser aprendidos em sua totalidade, “enquanto 

conhecimentos construídos culturalmente, e 

ainda recebem uma interpretação crítica da 

realidade que envolve o aluno.” (FILHO, 

et.al, 1998, p.15). 

Para alcançar esses objetivos, é 

necessário superar a ênfase na aptidão 

física, no desporto de rendimento e 

caracterizar a educação física de forma mais 

abrangente, incluindo todas as dimensões 

do ser humano envolvidas em cada prática 

corporal. Enfim, compreender a educação 

física como disciplina que introduz e integra 

ao aluno na cultura corporal de movimento, 

assim “[…] formando um cidadão que vai 

produzi-la e transformá-la, 

instrumentalizando-o para usufruir os 

jogos, dos esportes e das danças em 
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benefício de sua qualidade de vida. Nessa 

concepção dá-se ênfase aos aspectos 

socioculturais.” (BONONE, 2000, p.27). 

Uma terceira abordagem, conhecida 

como crítico-emancipatória, conforme 

Azevedo, (2001) defende que o aluno deva 

ser capacitado para sua participação na vida 

social, cultural e esportiva, o que torna 

necessária não apenas a capacidade da ação 

funcional, como também a capacidade de 

conhecer, reconhecer e problematizar 

sentidos de significados através da flexão 

crítica. Diz, também, que a capacidade 

comunicativa não é algo dado pela natureza, 

mas deve ser desenvolvida. 

O autor dessa teoria conforme Kunz 

(1994) orienta à compreensão do esporte 

nos seus múltiplos sentidos e significados 

para nele agir com autonomia e liberdade e, 

com isso, “[…], além da capacidade 

objetiva, efetivamente praticar o esporte e 

ainda integrar-se socialmente através da 

comunicação.” (KUNZ, 1994, p.34). Ela 

sugere a análise crítica do esporte, defende 

que devem ser oferecidas oportunidades de 

tematizar o esporte de várias maneiras. 

Deve ser um ensino móvel que se altera 

entre dinamicamente em suas relações 

metodológicas. 

Uma outra abordagem denominada 

de sistemática defende que sociedade 

possui um sistema adaptativo complexo, 

caracterizado pela capacidade de persistir e 

desenvolver-se, modificando a própria 

estrutura. Acredita que a sociedade 

responde as necessidades de mudança, 

adaptando sua estrutura e reequilibrando-se 

em nível maior de complexidade. Concebe 

a educação física como um sistema 

adaptativo, complexo, hierárquico e aberto, 

segundo Mosston (1978). A análise 

sistêmica propõe a entrar no interior do 

processo ensino-aprendizagem, na prática 

propriamente dita, no relacionamento 

professor-aluno-matéria de ensino. 

A abordagem sistemática considera 

o processo ensino-aprendizagem em 

educação física como um ato de tomada de 

decisões conjuntas entre professores e 

alunos. Elaborada por Mosston (1978), 

sugere na relação professor aluno, haver 

uma sucessão acumulativa de decisões, de 

soluções referentes a opções conhecidas. Os 

alunos, por sua vez receberão as influências 

das decisões tomadas pelos professores, 

alterando o comportamento deles. “As 

decisões do professor são tomadas como 

base na sua formação cultural, os seus 

defeitos, nas limitações pessoais e nas suas 

concepções filosóficas e pedagógicas.” 

(SHIGUNOV, 2001, p. 45). 

Diante dessas abordagens percebe-

se que “[…] existem muitas possibilidades 

que podem ser bem-exploradas por aqueles 

profissionais atentos e que realmente estão 

interessados no bem-estar de seus alunos, 

tanto no presente como no futuro.” 

(SHIGUNOV, 2001, p.33). Estes 
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profissionais devem ser criativos, pois um 

estudo monótono sempre tem a chance de 

ser rapidamente abandonado pelo 

estudante. Isso vale também para a 

educação física no ensino médio. Que a 

maioria dos alunos são apáticos às 

atividades físicas. Ao pensar no porquê 

dessa apatia com relação à aula de educação 

física, encontra-se a resposta na estrutura do 

currículo, nas práticas repetitivas, na 

unilateralidade das propostas de aula e na 

falta de criatividade dos professores. 

Discutir os conteúdos a serem 

trabalhados também é uma forma de 

sociabilizar, aprendizagem entre os 

próprios alunos, desenvolvendo-se assim 

uma postura política de aceitação dos 

resultados a serem definidos pela maioria. 

Além disso, o aluno participa do processo 

de formação daquilo que irá ser dito em 

aula, dando mais valor aos conteúdos que 

foram construídos por ele mesmo junto com 

seus colegas, tornando-se um agente do seu 

próprio conhecimento e não apenas um 

receptor de informações, ficando autônomo 

para escolher e percebendo a importância de 

sua participação na construção e 

transformação do processo ensino-

aprendizagem. 

Sobre a educação física no ensino 

médio, Darido (2001) apresenta algumas 

considerações apontando a obra de Daólio 

(1986) que discutiu a importância da 

educação física para o aluno trabalhador. 

 

[…] autor procurou levantar a 

importância da educação física 

para o adolescente que trabalha 

numa perspectiva psicológica. 

Embora não tenha se referido ao 

ensino médio especificamente o 

seu trabalho permite discuti-lo 

uma vez que, as maiorias dos 

alunos do ensino médio são 

trabalhadores. (DARIDO, 2001, 

p.61). 
 

Conforme Darido (2001) apresenta 

uma proposta para a educação física no 

ensino médio através da coordenadoria de 

normas pedagógicas (CENP). Neste 

documento, 

 

Levantam as características do 

desenvolvimento dos adolescentes sob 

o enfoque cultural, cognitivo, afetivo 

e físico. Em seguida, apresenta uma 

proposta metodológica em que os 

desafios sejam sempre provocados, 

como exemplo citam as táticas 

esportivas que podem ser colocados 

em forma de problema para os alunos 

responderem. Em termos de 

conteúdos para o ensino médio 

sugerem que a educação física 

valorize a contextualização histórica 

do esporte em nível teórico e a 

aprendizagem para além do esporte, 

como por exemplo, a dança. 

(DARIDO, 2001, p. 62-3). 

 

Darido (2001) infere a Correia 

(1996), informando que ele comenta a 

educação física no ensino médio partir da 

ideia de um planejamento participativo por 

possuir algumas vantagens atreladas à 

participação voluntária dos alunos nas 

atividades, incentivados à valorizar a 

disciplina, se engajar e se engajar em 

equipes neste desempenho.  
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Acerca das desvantagens, afirma 

Darido (2001) que Correia (1996) considera 

haver maior planejamento do professor, 

exige maior condição de controle de turma, 

flexibilidade de metodologias, exigência de 

recursos e gerenciamento de discussões. Na 

continuidade de análise Darido (2001) 

infere o trabalho de Melo (1997) que 

considera a importância em ser oferecida 

uma diversidade a atividades aos alunos, de 

modo inovador e menos tradicional 

corroborando que Melo (1997) 

 

[…] implementou um programa de 

educação física para o ensino médio 

utilizando jogos. Entre eles; diferentes 

tipos de queimadas, hand sabonete, 

pic bandeira, quatro cantos, e outros. 

Ao fim do programa os alunos 

avaliaram positivamente o programa e 

ressaltaram que estes conteúdos 

devem estar disponíveis também nas 

aulas regulares de educação física. 

(DARIDO, 2001, p.64). 

 

Essa variedade de atividades é 

defendida pela maioria dos autores que 

Darido (2001) estuda. Verenguer (1995), 

para ela, esse autor procura abordar a 

formação do professor de educação física 

que trabalha no ensino médio. Nesse 

sentido aponta Nahas (1997) que sugere a 

função da educação física para o ensino 

médio ser a educação para um estilo de vida 

ativo; Referindo-se a Tedeschi (1997) 

observa que este apresenta um relato de 

experiências de uma escola particular de 

São Paulo fundamentada na proposta 

crítico-superadora. Segundo Filho et. al. 

(1992). 

Costa (1997) ressalta acreditar que 

os alunos nesta faixa etária (ensino médio), 

possuem uma opinião formada sobre a 

educação física fundamentada em suas 

experiências pessoais anteriores. Ao que 

Darido (2001) discorre, serem experiências 

prazerosas, sem exclusão, motivadoras, 

técnicas, mas com abertura metodológica 

consistente na participação dos alunos. 

Estas reflexões sobre as 

possibilidades de abordagens pedagógicas 

para o ensino da educação física no ensino 

médio também refletem dificuldades no 

sentido o sentido e significado no jeito de 

atuar percebem-se as dificuldades de se 

trabalhar com educação física no ensino 

médio, porém acredita-se que seja possível 

implementar propostas que apresentem 

praticas interventivas diferenciadas para a 

educação física na escola, como foi 

registrada nessa análise. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pensa-se que o caminho em busca de 

uma educação física mais significativa para 

o ensino médio e que seja atraente para o 

aluno e ao mesmo tempo satisfaça 

profissionalmente os professores e a 

sociedade. Nisto a educação física no 

ensino médio passou por uma ampla 

discussão acerca dos objetivos, conteúdos, 
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métodos, posturas e currículo. Esta 

disciplina tem um papel abrangente na 

comunidade escolar e, portanto, necessita 

de muito estudo zelo e atenção para que se 

possa cumprir todos papeis a que se propõe 

sejam eles somente de caráter biológico, ou 

mais amplo, incluindo o social. 

Esta análise sobre a educação física 

converge em grande valia por ser 

pesquisada e contribuir à ampliação da 

fundamentação pedagógica nesse nível de 

ensino, o médio. Porém, longe de assumir 

“verdades absolutas”, e sim desafiar novas 

pesquisas, que venham a contribuir com 

práticas inovadoras para educação física é 

preciso o aluno estar à frente de suas 

decisões s formulações cognitivas de 

aprendizagem, serem conduzidos à 

formalidade, mas sem desprezar sua 

criticidade e poder de decisão, independente 

das disciplinas e conteúdos. É necessário 

mudar e refletir ousar e principalmente 

tentar de alguma forma conduzir a educação 

física ao desempenho do seu verdadeiro 

papel na escola.
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RESUMO 

 

Introdução: A avaliação educacional é uma temática que atualmente vem sendo muito 

debatida, a mesma acontece para atender a objetivos e metas que indicam a qualidade da 

educação. Objetivo: Analisar os processos avaliativos e a ações pós avaliação. Metodologia: 

Trata-se de uma revisão sistemática integrativa. Os descritores livres Evaluation, Basic 

Education e Results, foram utilizados nas varreduras das seguintes bases de busca: SciELO, 

LILACS, Periódicos da CAPES, ScienceDirect, MEDLINE e Wiley. O período de coleta dos 

dados compreendeu em 20 e 24 de março de 2020. Com o critério de inclusão, texto completo, 

artigo de revisão, artigo original, revista relacionada e assuntos educacionais dos últimos cinco 

anos e exclusão Livros, monografias, TCC, resumos, reses, dissertações, artigos publicados há 

mais de seis anos e demais temas que não abordem assuntos educacionais. Resultados: Foram 

encontrados 17.431, analisados 172 trabalhos, mas os critérios de inclusão foram obtidos em 

apenas 24 artigos científicos, onde de acordo as etapas de revisão integrativa eram os que 

tratavam explicitamente de avaliação e eram estudos originais decorrente científicos, 

publicados entre 2016 e 2020. As categorias temáticas desenvolvida de acordo com a análise 

dos trabalhos se caracterizou em: 1- A avaliação educacional; 2- A avaliação em larga escala; 

3- Modelos de avaliação; 4- Concepções sobre avaliação; 5- Bases legais e teóricas da 

avaliação. Discursão: A análise sobre o processo avaliativo deve levar em consideração a 

realidade, visando o êxito do ensino aprendizagem. 
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RESUME 

 

Introduction: Educational assessment is a topic that is currently being much debated, the same 

happens to meet objects and goals developed by a specific school unit. Objective: To analyze 

the evaluation and the various objectives to be achieved through the evaluation processor. 

Methodology: This is an integrative systematic review. The free descriptors Evaluation, Basic 

Education and Results were used in the scans of the following search bases: SciELO, LILACS, 

CAPES journals, ScienceDirect, MEDLINE and Wiley. The period of data collection 

comprised on 20 and 24 March 2020. With the inclusion criteria, full text, review article, 

original article, related magazine and educational subjects of the last five years and exclusion 

Books, monographs, TCC, abstracts, reviews, dissertations, articles published more than six 

years ago and other topics that do not address educational issues. Results: 17,431 were found, 

172 studies were analyzed, but the inclusion criteria were obtained in only 24 scientific articles, 

where according to the integrative review stages were those that explicitly dealt with evaluation 

and were original scientific studies, published between 2016 and 2020 The thematic categories 

developed according to the analysis of the works were characterized by: 1- Educational 

evaluation; 2- Large-scale evaluation; 3- Conceptions about evaluation. Discourse: The 

analysis of the evaluation process must take into account reality, aiming at the success of 

teaching and learning. 

 

Keywords: Evaluation. Basic Education and Results. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde em 1990, vem acontecendo 

uma expansão cada vez mais visível no que 

se diz respeito a avaliação. O Brasil tem 

sido um laboratório amplo e moderno na 

seara educacional, todas as etapas da 

educação básica são alvos disponíveis de 

averiguação e comparações através de 

avaliações externas.  Os dados estatísticos 

retratam avanços, porém, muita 

desigualdade entre os estados, municípios e 

escolas brasileiras. Há uma grande 

divergência entre qualidade e os números 

apresentados pelos indicadores produzidos 

pelas unidades escolares e sistemas 

educacionais. Pode-se constatar essas 

resultados em sites como, o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas - INEP, 

Censo, Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudante, ENAD e confirmar o quão 

são diversificados e inconstantes os 

indicadores gerados pelos processos 

avaliativos. 

A reprovação, a evasão, a 

indisciplina e o abandono escolar estão 

diretamente relacionados ao fracasso 

escolar, é muito fácil realizar a avaliação 

diagnóstica para a obter esses dados, o 

grande percalço é criar ações efetivas para 

amenizar, quiçá eliminar esses indicadores 

que levam ao fracasso. Já se fez muito para 

melhorar esse quadro e mesmo assim o 

Brasil continua sendo destaque na produção 

de índices negativos, entre estes se 

sobressai a alta taxa de analfabetismo, ou 

melhor é o primeiro no ranking do 

analfabetismo. Vale salientar o contexto 

educacional da região Nordeste, recordista 

em ocupar as piores posições sociais, essa 

população tem uma história com marcas 

profundas de conformismo, 

autocondenação, miséria, incultura, 

fracasso e um enorme complexo de 

inferioridade e estigmas. A baixa 

proficiência em língua portuguesa e 

matemática é numericamente gerada pelas 

avaliações padronizadas em larga escala, 

aplicadas em todos as escolas do país, sem 

levar em conta a diversidade contexto 

social, político e econômico. É mister 

considerar a multivariação de contextos no 

território brasileiro, em seu amplo desnível 

de aprendizagem e fluxo escolar, Girotto 

(2019) com base no artigo 206 da 

Constituição Federal, pressupõe que as 

redes de ensino tem condições de oferecer e 

garantir qualidade e equidade educacional, 

o autor sugere que haja uma política de 

avaliação, também, multivariável que 

atenda as especificidades de cada contexto.  

A LDB 9394/96, art. 24, V, aborda a 

avaliação como verificação do rendimento 

escolar, podendo ser contínua e cumulativa, 

considerando os aspectos qualitativos e 

quantitativos, haja vista que o quantitativo 

não deve se sobressair. Abrange toda a 

Educação básica inclui a educação infantil, 
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ensino fundamental e ensino médio. A 

nação brasileira apresenta um quadro com 

marcas profundas de fracasso escolar. A 

mídia divulga resultados em forma de 

números, e na maioria das vezes ocultam a 

realidade social e econômica dos indivíduos 

e das instituições escolares avaliadas. 

De acordo com a BNCC - Base 

Nacional Comum Curricular, avaliação é 

uma atividade processual que norteia toda a 

prática pedagógica, a partir de didáticas, 

métodos e embasamentos teóricos 

condizentes com o objetivo que se pretende 

alcançar, cabendo ao professor a tarefa de 

adequar instrumentos efetivos no percurso 

desse processo. Para uma boa aplicabilidade 

do processo avaliativo é importante 

conhecer a temática, estar alinhado com a 

realidade dos estudantes, interagir com os 

importantes teóricos, adotar uma tendência 

pedagógica que ofereça pressupostos para 

uma ação didática significativa.  

No dicionário da língua portuguesa 

Michaelis avaliar é “calcular ou determinar 

o valor, o preço ou o merecimento de:” é 

exatamente essa a concepção da maioria dos 

profissionais da educação. Avalia-se de 

uma forma mais restrita, na sala de aula, 

apenas as habilidades e competências 

necessárias para a realização de provas, 

apenas o cognitivo, fugindo totalmente do 

verdadeiro sentido e propósito da ação de 

avaliar e o mesmo se repete nas demais 

modalidades de avaliação. Figueiredo et al. 

(2018), tecem uma crítica ao formato e aos 

instrumentos utilizados pata e obter o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica –

IDEB e afirmam que os resultados são 

inconsistentes e incoerentes, pois apenas os 

números não revelam o verdadeiro retrato 

educacional. 

Até a implementação da BNCC foi 

percorrido um longo caminho, sendo 

necessário a modernização da educação no 

que diz respeito a avaliação e os 

mecanismos e ferramentas utilizados pelos 

avaliadores seja um professor ou um 

sistema. Diante disso em 2005 teve início o 

processo de reestruturação, transformando 

o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

– SAEB, É instituída a Avaliação Nacional 

do Rendimento Escolar - ANRESC, 

conhecida como Prova Brasil, uma 

avaliação censitária com o objetivo de 

atender alunos da 4ª série/5ºano e 

8ªsérie/9ºano do ensino fundamental das 

escolas públicas, promovida, financiada e 

monitorada pelo Ministério da Educação e 

Cultura – MEC. As mesmas utilizam 

mecanismos e ferramentas para produzir 

indicadores e apresentar a realidade do 

contexto educacional brasileiro. Mais a 

diante surge a Avaliação Nacional da 

Alfabetização – ANA passa a compor 

também o SAEB, o público alvo são alunos 

do 3º Ano do ensino fundamental das 

escolas públicas, e a Avaliação Nacional da 

Educação Básica - ANEB, avaliando por 
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amostragem a 3ª série do ensino médio, 

nessa modalidade a avaliação se estende 

também as escolas privadas. Hoje todas as 

nomenclaturas dadas a avaliação da 

educação básica se resume em SAEB.  

O ensino superior começou a ser 

organizado entre as décadas de 50 e 70, se 

expandiu nos anos 90 e diante da busca pela 

escolarização e do aumento da quantidades 

de instituições foi preciso regulamentar 

uma política de avaliação. Eram realizados 

exames para medir a eficiência e a eficácia, 

ou seja, a qualidade dessa modalidade de 

ensino. O modelo inicial de avaliação foi o 

Provão nos anos 1990 que evoluiu para 

Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 

Superior - SINAES tendo como objetivos 

avaliar os cursos de graduação, a instituição 

e o desempenho dos estudantes mediante a 

aplicação do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes - ENADE.  

Vive-se dias confusos, uma 

sociedade capitalista e competitiva, de um 

lado tem uma classe que considera a 

educação como a principal ferramenta para 

mudar o mundo sendo a prática pedagógica 

capaz de formar cidadãos críticos, capazes 

de construir uma nação mais justa e 

igualitária. De outro lado vê-se outra classe 

manipuladora e opressora, usando a 

educação para gerar renda formando 

indivíduos para o mercado de trabalho. 

Enquanto uma classe tem como objetivo 

conquistar a promessa de dias melhores, 

outros tem como objetivo interesses 

políticos lucrativos para fortalecer a 

hegemonia. Certamente o bônus irá para a 

segunda classe citada, deixando a esperança 

de dias melhores para um tempo futuro 

muito distante.   

Para Vieira & Côco (2016), há uma 

fragmentação na prática da avaliativa em 

larga escala, pois a Educação Infantil tem 

sido excluída, uma vez que é parte do todo, 

deveria participar como as outras etapas, 

utilizando os mesmos critérios, inclusive o 

modelo padronizado de teste e a produção 

se indicadores. Assim, se consolidaria de 

fato a integração da educação básica, tendo 

um produto final completo facilitando a 

análise de especialistas para elencar 

propostas visando melhorias. 

A cada biênio, em todos os anos 

ímpares, vivencia-se uma corrida ao pódio, 

no final como a nação brasileira, 

especialmente, o Nordeste, destaca-se 

negativamente, e passa a ser alvo de severas 

e injustas críticas. Tratando das avaliações 

externas, existe uma organização 

hierárquica, associado a quem recebe os 

bônus e quem recebe os ônus. Daí surge 

uma série de questionamentos. Quem cria e 

institui as metas? Quem financia? Quem 

executa? Para que executa? O que acontece 

com quem consegue alcançar o que foi 

projetado e com quem não consegue? E 

quem regride? Para Unterhalter (2019) é 

preciso perguntar e compreender como as 
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pessoas se sentem antes, durante e após o 

período de avaliação, se estão preparados, 

se desejam ser avaliados ou de qual forma 

podem ser avaliados.  

A Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE, 

promove e avalia os sistemas de avaliação 

de mais de quarenta países, incluindo o 

Brasil, a avaliação é padronizada e norteada 

pela política de competências, os estudantes 

devem ter o conhecimento básico em 

leitura, interpretação, resolução de 

problemas e raciocínio lógico. Para a 

OCDE o país que consegue um bom 

desempenho consegue garantir mecanismos 

de coesão e adaptação social, pois o 

indivíduo em boa situação social é 

importante para o fortalecimento da 

hegemonia política, diz Pereira (2017). 

Gestores escolares, professores e 

estudantes frequentes, ou seja, comparecem 

à escola todos os dias, mesmo assim muitos 

discentes são reprovados e muitas 

instituições produzem resultados 

educacionais negativos. É lamentável, mas 

diante do quadro caótico que se encontra a 

educação muito se questiona sobre o 

trabalho que é desenvolvido no cotidiano 

escolar, daí a importância da avaliação 

institucional. De acordo com Sílveres e para 

a mudança ser efetiva é fundamental seguir 

três etapas início, implementação e 

continuidade ou institucionalização Fullan, 

2009 citado por Santos (2018), o inicio tem 

a ver com a tomada de decisão, a 

implementação é a execução, é fazer a 

mudança acontecer e a continuação é 

quando a mudança passa a fazer parte da 

rotina. 

Nesse cenário surge a necessidade 

de uma pessoa capacitada para gerir um 

sistema, uma rede, uma escola, inovando a 

concepção sobre o perfil de uma gestão 

educacional, capaz de articular o trabalho 

administrativo, o pedagógico e participação 

de todos. A necessidade, a clareza, a 

complexidade e a qualidade ou praticidade 

da inovação devem ser levadas em 

consideração no processo de mudança, bem 

como os fatores externos a escola. Sílveres 

& Santos (2017), salientam que jamais 

deve-se impor a mudança, mesmo que 

alguns dos envolvidos tenham dificuldade 

de adaptação, ela tem que acontecer 

mediante uma necessidade e para que tenha 

êxito deve ser planejada.  Uma forma 

impositiva de avaliação é, por exemplo, a 

que é realizada pelo Programa Internacional 

de Avaliação de Estudantes, e os resultados 

são catastróficos.  

Diagnosticar, ofertar as condições 

mínimas para o trabalho, fomentar o 

trabalho coletivo, implantar uma prática 

avaliativa significativa, utilizar 

instrumentos adequados, são critérios 

fundamentais para um trabalho docente. 

Além de gerar reflexão, promove a 

conscientização sobre a função e o papel de 
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cada um dos envolvidos, substituindo os 

modelos impostos por modelos reais e 

aplicáveis. Contudo, as metas previstas nos 

documentos que regem a educação 

brasileira precisam ser atingidas, os 

indicadores, tanto local quanto global, 

devem de fato expressar qualidade e 

igualdade, como estabelece o Sustainable 

Development Goal - SGD4. Falta um 

diagnóstico real e atual do cotidiano da 

escola para que o resultado da avaliação seja 

real e mais justo, é o que defende 

Unterhalter (2019). 

São inúmeros os métodos, técnicas, 

instrumentos e ferramentas para 

incrementar a ação pedagógica e garantir 

avanços, entre elas as tecnologias. 

Atualmente, é inadmissível um professor se 

apoiar, unicamente, na tendência 

tradicional.  A sociedade contemporânea, 

informatizada e informada, necessita de 

uma escola que atenda seus anseios. Vale 

salientar que hoje a tecnologia é uma grande 

aliada para a melhoria da aprendizagem, 

Santos & Alves (2017) apontam que o uso 

das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação - TICs pode contribuir na 

participação, na diversidade de atividades e 

práticas e até na motivação dos estudantes. 

Sabendo que na BNCC a quinta 

competência geral visa o desenvolvimento 

da cultura digital. 

Pode-se afirmar que os indicadores 

em sua essência contribuem para alavancar 

a qualidade da aprendizagem, então deve-se 

estabelecer metas e objetivos atingíveis, de 

modo que todos os envolvidos se sintam 

estimulados e comprometidos com o 

processo.  A escola, a rede, o sistema devem 

ser norteados pelo diagnóstico de sua 

clientela, que por sinal está cada vez mais 

diversificada, tecnologicamente informada 

e proativa, como também pelo contexto 

social-político-econômico vigente. A 

avaliação deve estar a favor das melhorias, 

o saber popular e o científico devem 

caminhar juntos, a teoria aliada à prática e a 

diversidade cultural sendo valorizada. Em 

outras palavras o planejamento, as ações, as 

metas são indissociáveis e devem estar bem 

articuladas com a rotina escolar. 

 

METODOLOGIA 

 

Revisão bibliográfica do tipo 

sistemática integrativa estruturados em 6 

etapas; a 1º é referente ao tema e a pergunta 

norteadora e ao objetivo, estratégias de 

buscas, descritores, biblioteca virtuais na 2º 

aconteceu a coleta de dados os critérios, na 

3º busca por trabalhos relacionados nas 4º 

categorias obtidas, no 5º análise, discursões 

e resultados e na 6º apresentação da revisão 

(Quadro 1).  
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Quadro 1 – Detalhamento das etapas da Revisão Sistemática Integrativa

ETAPA TÓPICOS DE 

CADA ETAPA 

DETALHAMENTO DE CADA ETAPA 

1ª Tema Avaliação educacional sob vários olhares 

Pergunta 

norteadora 

Avaliação está voltada para atender a quem? 

Objetivo geral Analisar a avaliação através dos mais diversos ângulos. 

Estratégia de busca 1. Cruzamento de descritores por meio do operador 

booleano AND; 

2. Uso de aspas nos politermos (descritor com mais de 

um termo) para que a varredura de artigos científicos 

contemplasse o termo exato; 

3. Uso de descritores estruturados (codificação) no 

DECS ou MESH; 

4. Uso de metadados (filtros) nas bibliotecas virtuais; 

5. Uso de descritores em inglês para ampliar o número 

de artigos. 

Banco de 

terminologias 

Banco  Link  

DeCS http://decs.bvs.br/ 

MeSH https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 

Descritores livres e 

estruturados 

Descritor  DeCS (registro) MeSH (identificador 

único) 

Evaluation D019091 D005069 

Basic education DDCS035173 D004493 

Results D005188 D003933 

Bibliotecas virtuais Bibliotecas  Links  

1. Wiley; https://onlinelibrary.wiley.com/ 

2. ScienceDirect

; 

https://www.sciencedirect.com/ 

3. MEDLINE;  http://bases.bireme.br/ 

4. SciELO; https://search.scielo.org/ 

5. Periódicos da 

CAPES 

https://www.periodicos.capes.gov.br/ 

 

6. LILACS  https://lilacs.bvsalud.org/ 

2ª Período de coleta 

de dados 

20 a 24 de março de 2020. 

Critério de inclusão Texto completo: artigo de revisão, artigo original, revista 

relacionada e assuntos educacionais dos últimos cinco anos. 

Critérios de 

exclusão 

Livros, monografias, TCC, resumos, reses, dissertações, 

artigos publicados há mais de seis anos e demais temas que 

não abordem assuntos educacionais. 

http://decs.bvs.br/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://search.scielo.org/
https://www.periodicos.capes.gov.br/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
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3ª Número de 

trabalhos 

selecionados para 

revisão sistemática 

integrativa a partir 

da leitura dos 

agentes 

indexadores das 

publicações 

(resumo, palavras-

chave e título) e 

resultados, os quais 

devem conter os 

descritores 

utilizados neste 

estudo 

23 

4ª Categorias obtidas 

com a análise dos 

trabalhos 

científicos 

investigados 

1- A avaliação educacional;  

2- A avaliação em larga escala;  

3- Concepções sobre avaliação; 

5ª Analise, 

interpretação e 

discursão dos 

resultados 

Ver em “Resultados e Discursão” 

6ª Apresentação da 

revisão em formato 

de artigo, o qual 

contemple 

propostas para 

estudos futuros. 

Esse Artigo completo. 

 

 

RESULTADOS 

 

A busca resultou em 17.431 

publicações científicas nos bancos de 

dados, das quais 172 eram artigos 

científicos disponíveis após o uso dos 

filtros, 23 que atenderam aos critérios de 

inclusão (Quadro 2), sendo submetidos às 

etapas da revisão integrativa (Quadro 3). 
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Quadro 2. Detalhamento do processo de busca dos artigos: string de busca, base de dados e quantitativo 

de artigos. 

String de 

busca 
Bases de dados 

Total de 

publicações 

sem o filtro 

Publicações 

disponíveis após 

aplicar os filtros 

Publicações 

aproveitadas 

na Revisão 

Sistemática 

Integrativa 

evaluation 

AND basic 

education 

AND results 

SciELO 23 11 10 

LILACS 75 2 0 

Periódicos da 

CAPES 
7.657 53 11 

ScienceDirect 5048 43 0 

MEDLINE  0 0 0 

Wiley 4.115 70 1 

 Total 17.431 172 23 

Fonte: Autoria própria. 

 

Quadro 3. Artigos selecionados para confecção do trabalho: autores, título, link para acesso, descritores, 

data de publicação e conclusão do trabalho. 

Nº Autor(a) Tema Link da publicação 
Descritor

es 

Data 

de 

public

ação 

Conclusã

o 

1 
SÍVERES, L; 

SANTOS, J. 

R. R 

Avaliação 

Institucional 

na 

Educação 

básica: 

Os desafios da 

Implementaçã

o 

http://dx.doi.org/10.1822

2/eae.v29i70.5075 

 

Avaliação 

institucional;  

Educação 

Básica; 

Gestão 

democrática;  

Implementaç

ão; 

30/01/20

18 

Para que 

processo de 

avaliação 

seja efetivo 

e provoque 

mudanças 

nos 

indivíduos e 

nas 

instituições 

é necessário 

a 

participação 

e o 

envolvimen

to de todos.  

2 
SANTOS, T. 

P; ALVES, M. 

P.  

O contributo 

das 

tecnologias no 

desenvolvime

nto do 

currículo 

escolar: 

perspectivas 

dos alunos 

http://dx.doi.org/10.2172

3/riaee.v12.n.esp.2.1030

9 

 

Tecnologias 

da 

informação e 

da 

comunicaçã

o.  

Ensino 

básico. 

Currículo 

escolar. 

Sucesso. 

 

21/08/20

17 

Os 

professores 

precisam 

inovar a 

prática 

pedagógica 

fazendo uso 

da 

tecnologia. 

http://dx.doi.org/10.18222/eae.v29i70.5075
http://dx.doi.org/10.18222/eae.v29i70.5075
http://dx.doi.org/10.21723/riaee.v12.n.esp.2.10309
http://dx.doi.org/10.21723/riaee.v12.n.esp.2.10309
http://dx.doi.org/10.21723/riaee.v12.n.esp.2.10309
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3 

SOUZA, R.R; 

COLARES, A. 

A  

 

A avaliação 

em larga 

escala nos 

centros 

educacionais 

de tempo 

integral: mais 

tempo, 

melhores 

resultados? 

http://dx.doi.org/10.1867

5/1981-

8106.vol27.n56.p511-

525 

 

Avaliação 

em larga 

escala. 

Tempo 

integral. 

Qualidade. 

20/12/20

17 

O Centro 

Educacional 

de Tempo 

Integral em 

análise, 

desenvolve

u um 

trabalho 

significativ

o obtendo 

um 

resultado 

satisfatório 

na avaliação 

em larga 

escala. Mas 

os 

estudiosos 

ressaltam 

que atingir 

metas 

quantitativa

s não é 

garantia de 

qualidade. 

4 
SANTOS, F. 

A; PETOUR, 

M. T. F  

Internacionaliz

ação dos 

sistemas de 

avaliação: 

evidências de 

brasil e chile 

https://doi.org/10.21723/

riaee.v14iesp.3.12766 

 

Avaliação. 

Internaciona

lização. 

Chile. 

Brasil. 

30/08/20

19 

Enquanto as 

escolas 

assumem 

toda a 

responsabili

dade na 

alimentação 

dos sistemas 

de 

avaliação. A 

elite 

políticas de 

diversos 

contextos se 

interessam 

apenas 

pelos 

resultados. 

5 

OLVERA, A. 

C; 

GUTIÉRREZ, 

J. A. L; 

LOZANO, M. 

E. E. C  

 

 

 

Los consejos 

técnicos 

escolares para 

la inclusión y 

equidad 

educativa en la 

educación 

básica de 

Tlaxcala, 

México 

http://dx.doi.org/10.1535

9/ree.22-1.8 

 

Consejos 

técnicos 

escolares; 

educación 

básica; 

gestión del 

centro de 

enseñanza; 

Políticas 

educativas; 

inclusión y 

equidad 

educativa. 

01/01/20

18 

O conselho 

escolar deve 

ser bem 

definido e 

planejado, 

tendo em 

vista que é 

um 

instrumento 

avaliativo 

onde o 

qualitativo e 

quantitativo 

caminham 

juntos. 

http://dx.doi.org/10.18675/1981-8106.vol27.n56.p511-525
http://dx.doi.org/10.18675/1981-8106.vol27.n56.p511-525
http://dx.doi.org/10.18675/1981-8106.vol27.n56.p511-525
http://dx.doi.org/10.18675/1981-8106.vol27.n56.p511-525
https://doi.org/10.21723/riaee.v14iesp.3.12766
https://doi.org/10.21723/riaee.v14iesp.3.12766
http://dx.doi.org/10.15359/ree.22-1.8
http://dx.doi.org/10.15359/ree.22-1.8
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6 

PINT, M. L; 

JUNG, H. S. 

Y; 

SUDBRACK, 

E. M 

Evaluation 

Policies and 

Educational 

Management: 

articulations, 

interfaces 

and tensions 

http://dx.doi.org/10.1590

/2175-623688386 

 

Educational 

Management

. Evaluation 

Policies. 

Basic 

Education. 

Higher 

Education. 

26/09/ 

2018 

As políticas 

de avaliação 

do ensino 

superior 

também tem 

como 

objetivo 

controlar e 

limitar a 

autonomia 

das 

instituições 

de ensino 

supeior. 

7 

WALLENIUS

, T; 

JUVONEN, S; 

HANSEN, P; 

VARJO, J  

Schools, 

accountability 

and 

Transparency 

approaching 

the Nordic 

school 

evaluation 

practices 

through 

discursive 

institutionalis

m 

https://doi.org/10.1080/2

0020317.2018.1537432 

 

Educational 

quality 

assurance 

and 

evaluation; 

Nordic 

countries; 

accountabilit

y; 

transparency

; 

discursive 

institutionali

sm 

11/12/ 

2018 

Os estudos 

apontam o 

uso que 

cada país 

faz dos 

resultados 

avaliativos. 

Sugerindo 

um debate 

aberto para 

a futura 

formulação 

de políticas 

e mudanças 

governamen

tais. Na 

Finlândia, 

por 

exemplo, os 

resultados 

não são 

divulgados  

de forma 

transparente 

dificultando 

debates e 

reformulaçõ

es de e 

ações. 

08 

ALMEIDA, 

M. L. P; 

JUNG, H. S; 

SUDBRACK, 

E. M 

Políticas 

educacionales 

brasileñas: 

consecuencias 

de un currículo 

nacional 

https://doi.org/10.24320/

redie.2019.21.e02.1784 

 

 

Política 

educacional; 

Evaluación 

del 

currículum; 

Pertinencia 

del plan de 

estúdios; 

Educación 

básica. 

 

 

20/07/20

17 

Os autores 

não 

conseguem 

chegar a 

uma 

conclusão, 

mas 

afirmam 

que a 

BNCC é 

uma 

imposição e 

que o 

currículo é 

excludente e 

todas as 

ações do 

http://dx.doi.org/10.1590/2175-623688386
http://dx.doi.org/10.1590/2175-623688386
https://doi.org/10.1080/20020317.2018.1537432
https://doi.org/10.1080/20020317.2018.1537432
https://doi.org/10.24320/redie.2019.21.e02.1784
https://doi.org/10.24320/redie.2019.21.e02.1784
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governo 

visam o 

fortalecime

nto da 

hegemonia 

liberal. 

09 
FILHO, O. O; 

SÁ, V. I. M. 

Avaliação 

externa da 

gestão escolar 

do Programa 

Nova Escola 

do Estado 

do Rio de 

Janeiro: um 

estudo 

reflexivo sobre 

o seu primeiro 

ciclo 

de realização 

(2000–2003), 

passados 

quinze anos de 

sua 

implementaçã

o 

https://doi.org/10.1590/S

0104-

40362016000200002 

 

Avaliação. 

Gestão 

escolar. 

Nova 

Escola. 

Jun/ 201

6 

 

A gestão é 

avaliada, 

mas o 

resultado 

ainda não é 

utilizado 

devidament

e pelos 

avaliadores. 

O 

neoliberalis

mo é 

alimentado 

gerando um 

conflito 

entre a 

democratiza

ção e a 

educação 

contemporâ

nea. 

10 

 

FIGUEIRED

O, D; 

CARMO, E; 

MAIA, R.; 

SILVA. L 

 

Os cavalos 

também caem: 

Tratado 

das 

inconsistência

s do IDEB 

https://doi.org/10.1590/S

0104-

403620180026001178 

 

Avaliação.  

Educação 

básica. 

Ensino 

público.  

IDEB 

set. 2018 

Elevar o 

Índice de 

Desenvolvi

mento da 

Educação 

Básica 

gerou uma 

disputa 

acirrada 

entre os 

gestores. A 

supervaloriz

ação do 

número 

/indicador 

produzido, 

o desgaste 

físico, 

emocional e 

financeiro 

prejudicam 

a ação 

pedagógica 

e 

desumaniza 

os autores 

desse 

processo. 

11 

OBREQUEI, 

A. S; 

HERNÁNDE

Z, C; PEÑA, 

S; AGREDO, 

Evaluation of 

teacher 

performance 

https://doi.org/10.1590/1

98053145792 

 

Teacher 

evaluation; 

 Perception; 

 Basic 

education; 

jun. 

2019. 

Os 

professores 

de sentiram 

afetados 

emocionalme

nte, 

https://doi.org/10.1590/S0104-40362016000200002
https://doi.org/10.1590/S0104-40362016000200002
https://doi.org/10.1590/S0104-40362016000200002
https://doi.org/10.1590/S0104-403620180026001178
https://doi.org/10.1590/S0104-403620180026001178
https://doi.org/10.1590/S0104-403620180026001178
https://doi.org/10.1590/198053145792
https://doi.org/10.1590/198053145792
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M; 

TROYANO, 

A; 

SALVATIER

RA, M. O; 

CÁCERES, B 

In Chile: 

perception of 

poorly 

Evaluated 

teachers 

 Chile. criticaram a 

falta de 

tempo e 

apoio durante 

o sua atuação 

na escola 

onde 

trabalham. 

Os autores 

sugerem que 

os 

responsáveis 

pelas 

tomadas de 

decisões 

tenha acesso 

aos resultado 

das 

avaliações. 

12 

FERRAZI, A. 

S; SANTOS, 

A. A. A; 

ALMEIDA, L. 

S 

Escala de 

Atribuições de 

Causalidade e 

Rendimento 

Escolar: 

Estudo de 

Evidência de 

Validade de 

Critério 

https://doi.org/10.21814/

rpe.14279 

 

Atribuição 

causal; 

Motivação 

para a 

aprendizage

m;  

Ensino 

Básico; 

Avaliação 

psicoeducaci

onal. 

08/06/20

19 

A Escala de 

Avaliação 

das 

Atribuições 

de 

Causalidade 

para Alunos 

do Ensino 

Fundamental 

(EAVAT-

EF), leva os 

estudantes a 

refletir sobre 

os fatores que 

influenciam 

no 

rendimento 

escolar, é 

importante 

salientar que 

as meninas se 

identificaram 

mais  com o 

tipo de 

avaliação em 

análise. 

13 
GIROTTO, 

Eduardo 

Donizeti (2019 

Pode a política 

pública 

mentir? 

A base 

nacional 

comum 

curricular 

e a disputa da 

qualidade 

educacional 

https://doi.org/10.1590/e

s0101-73302019207906. 

Currículo. 

Reforma 

educacional. 

Desigualdad

es. 

23/09/20

19 

O contexto 

educacional 

atual está 

enfrentado 

uma crise 

existencial 

que a 

BNCC não 

pode 

resolver. 

Cada 

governo 

com seus 

interesses e 

a sociedade 

tentando 

produzir 

resultados 

que elevem 

https://doi.org/10.21814/rpe.14279
https://doi.org/10.21814/rpe.14279
https://doi.org/10.1590/es0101-73302019207906
https://doi.org/10.1590/es0101-73302019207906
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o status dos 

mesmos.  

14 

OLIVEIRA, P; 

LACERDA, 

C. B. F  

 

The historical 

track of studies 

and 

research on 

dyslexia: the 

search 

for the 

understanding 

of the 

phenomenon 

http://dx.doi.org/10.2392

5/2176-

2724.2018v30i4p791-

801 

 

Dyslexia; 

Learning 

Disorder; 

Special 

Education; 

Education; 

Learning 

Disabilities; 

Educational 

Evaluation 

Avaliação 

Educacional. 

DEZ.20

18 

A inclusão 

ainda não 

saiu do 

papel. E a 

dislexia 

ainda é 

tratada 

como 

doença, 

sendo o 

estudante o 

responsável 

pelo seu 

desenvolvi

mento.  

15 

CRAVO, F. A. 

M; 

ALMEIDA, 

A. C. M 

Avaliação de 

desempenho 

escolar após 

exposição a 

um programa 

informatizado 

de leitura e 

escrita 

https://doi.org/10.5935/2

175-3520.20180012 

 

leitura;  

Escrita; 

Educação 

especial;  

Sala de 

recursos; 

Avaliação. 

2º 

semestre 

de 2018 

O programa 

ALEPP® 

(Aprendend

o a Ler e 

Escrever em 

Pequenos 

Passos), foi 

um grande 

aliado no 

Teste de 

Desempenh

o Escolar. 

Porém, é 

adaptado 

para um 

grupo 

pequeno de 

alunos, 

sendo o 

repertório 

para a 

prática de 

leitura é 

muito 

limitado, 

por isso é 

faz-se 

necessário 

mais 

estudos para 

possíveis 

reformulaçõ

es e 

ampliações. 

16 
VIEIRA, M. 

N. A; CÔCO, 

V 

Avaliação e 

Currículo na 

Educação 

Básica: a 

especificidade 

da Educação 

Infantil 

https://doi.org/10.5212/P

raxEduc.v.11i3.0016 

 

Avaliação 

institucional. 

Currículo. 

Educação 

Infantil. 

21/03/20

17 

Faz-se 

necessário 

ainda maior 

investiment

o na 

formação 

inicial e 

continuada 

de 

http://dx.doi.org/10.23925/2176-2724.2018v30i4p791-801
http://dx.doi.org/10.23925/2176-2724.2018v30i4p791-801
http://dx.doi.org/10.23925/2176-2724.2018v30i4p791-801
http://dx.doi.org/10.23925/2176-2724.2018v30i4p791-801
https://doi.org/10.5935/2175-3520.20180012
https://doi.org/10.5935/2175-3520.20180012
https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.11i3.0016
https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.11i3.0016
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professores, 

pois a 

prática 

avaliativa 

está 

totalmente 

desarticulad

o com o 

planejament

o com a 

prática 

pedagógica 

e com os 

embasamen

tos teóricos 

e legais. 

17 
PEREIRA, 

Rodrigo da 

Silva 

Avaliação de 

sistemas e 

política de 

competências 

e habilidades 

da OCDE 

https://doi.org/10.5212/P

raxEduc.v.13i1.0006   

 

Evaluation 

of 

Educational 

systems. 

Pisa. 

Competence

s and skills. 

OCDE. 

Basic 

Education. 

28/11/20

17 

A 

Organizaçã

o para a 

Cooperação 

e o 

Desenvolvi

mento 

Econômico 

(OCDE) 

contribui 

para a 

implemataç

ão de 

polítcas 

públicas que 

visem a 

melhoria da 

educação, 

entre elas, a 

política de 

sistema de 

avalição. 

18 
UNTERHAL

TER, 

Elaine 

The Many 

Meanings of 

Quality 

Education: 

Politics of 

Targets and 

Indicators in 

SDG41 

 https://doi.org/10.1111/1

758-5899.12591  

 

 

 

 

 

 

 

Growth 

mindset 

pedagogy; 

Growth 

mindset; 

Fixed 

mindset; 

Case study; 

Stimulated 

recall 

interview; 

Finland. 

28/01/20

19 

É possível 

garantir 

através da 

mobilização 

social uma 

educação 

gratuita, 

inclusiva, 

de 

qualidade e 

igualitária 

conforme a 

meta 4 

(ODS) e 2 

(ODM), que 

resumem no 

SGD4. 

19 CAVIEDES,  

Trabajo 

docente y 

políticas 

De evaluación 

externa en 

http://dx.doi.org/10.1722

7/rce.num77-6497. 

 

Política 

educacional; 

calidad 

2º 

semestre 

2019 

Apresenta a 

contradição 

entre o que é 

proposto, 

como 

https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.13i1.0006
https://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.13i1.0006
https://doi.org/10.1111/1758-5899.12591
https://doi.org/10.1111/1758-5899.12591
http://dx.doi.org/10.17227/rce.num77-6497
http://dx.doi.org/10.17227/rce.num77-6497
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Colombia y 

Brasil  

de la 

educación; 

indicadores 

educativos; 

evaluación 

de la 

educación; 

responsabili

dad 

del docente 

atribuição 

ao professor 

e as más 

condições 

de trabalho 

que lhe é 

dada. 

20 
NOGUEIRA, 

G. M; 

PRADO, G. O 

A avaliação na 

Educação 

Infantil: uma 

análise a partir 

de relatórios 

de uma 

Professora 

http://doi.org/10.5212/Pr

axEduc.v.11i3.0017 

 

Avaliação. 

Educação 

Infantil. 

Relatórios 

de avaliação. 

Dez/ 

2016 

A educação 

básica 

abrange a 

educação 

infantil. As  

rianças  

devem ser 

tratadas 

como 

sujeitos de 

direito, 

capazes de 

produzir 

cultura. E a 

avaliação 

deve ser 

contínua. O 

que não 

ocorreu com 

esta 

professora. 

21 AMARO 

As políticas de 

avaliação em 

larga escala e 

trabalho 

docente: dos 

discursos 

eficientistas 

aos caminhos 

contrarregulat

órios 

http://dx.doi.org/10.2172

3/riaee.v11.n4.7155 

 

Políticas de 

avaliação. 

Trabalho 

docente. 

Caminhos 

contraregula

tórios. 

2016 

Todo 

processo 

avaliativo 

deve estar 

vinculado 

aos 

objetivos, 

finalidades 

e contexto 

da 

educação, 

caso isso 

não ocorra é 

tido como 

contrarregul

atório. 

22 

CARVALHO, 

E. J. G; 

SANTOS, J. 

E. R 

Políticas de 

avaliações 

externas: 

ênfase nas 

competências 

cognitivas e 

socioemociona

is 

http://doi.org/10.5212/Pr

axEduc.v.11i3.0014 

 

Políticas 

educacionais

. Avaliações 

externas. 

Competênci

as 

Dez/ 

2016 

A avaliação 

externa é 

um 

instrumento 

excludente, 

promove a 

desigualdad

e  e a 

disputa, 

indicando 

quem é mais 

ou menos 

competente. 

http://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.11i3.0017
http://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.11i3.0017
http://dx.doi.org/10.21723/riaee.v11.n4.7155
http://dx.doi.org/10.21723/riaee.v11.n4.7155
http://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.11i3.0014
http://doi.org/10.5212/PraxEduc.v.11i3.0014
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Seu modelo 

descontextu

alizado 

prejudica a 

organização 

escolar, 

fragiliza a 

prática 

pedagógica 

e 

compromet

e a 

formação 

integral dos 

estudantes. 

Fonte: Autoria própria. 

DISCUSSÃO 

 

Através dessa revisão bibliográfica 

foi possível analisar e entender como como 

ocorre a avaliação educacional sob vários 

ângulos, como por exemplo, nas unidades 

de ensino, da prática pedagógica, do 

desempenho dos alunos, da educação 

básica, do ensino superior, de métodos e 

sistemas e da aprendizagem. A temática se 

desenvolveu com base nas categorias: 

avaliação institucional, avaliação em larga 

escala e concepções sobre avaliação. 

 

Avaliação educacional 

 

Inúmeros projetos e programas têm 

sido desenvolvidos para combater os baixos 

índices escolares, apesar de participar 

pontualmente da agenda avaliativa proposta 

pelo Ministério da Educação, o Brasil ainda 

não conseguiu detectar o problema que 

fragiliza do processo de ensino 

aprendizagem da escola pública. Hoje, a 

avaliação é o eixo norteador das principais 

discussão sobre qualidade educacional ela 

deve ser também mola mestra para o 

planejamento de ações, metas e práticas 

significativas e apontar verdadeiros padrões 

de qualidade. 

Avaliar por competências e 

habilidades tem gerado grandes discussões 

no meio científico e pedagógico, ao 

verificar o perfil dos estudantes de cada 

região é possível detectar que há uma 

discrepância, aumentando as críticas em 

relação ao padrão avaliativo do Ministério 

da Educação, preestabelecido pelo INEP. 

Essa assertiva se fortalece mais com a 

implantação da BNCC, que traz um rol de 

conteúdos programáticos sob a orientação 

que devem ser adaptados de acordo com a 

territorialidade de cada unidade escolar. 

Girotto (2019) destaca que a BNCC 

é um documento norteador, estruturado para 

desenvolver competências e habilidades 

objetivando a formação integral dos alunos 

através dos princípios éticos, políticos e 
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estéticos, mas está totalmente desarticulado 

com do contexto educacional brasileiro. O 

aluno contemporâneo está bem informado e 

domina as tecnologias como propõe a 

BNCC, deve ser desenvolvida nos 

estudantes a cultura digital ela é a quinta 

competência geral, visa desenvolver 

habilidades como a compreensão, o uso e a 

criação de novas tecnologias de forma 

crítica, significativa e ética. Mas o que que 

se tem na maioria das escolas é um corpo 

docente averso à tecnologia e a qualquer 

metodologia inovadora. 

De acordo com Santos et al. (2017), 

o uso da tecnologia, como ferramenta 

pedagógica é uma temática que deve ser 

repensada, atualizada e posta em prática, 

oferece aos professores possibilidades de 

inovação, de práticas significativas, 

prazerosas e desafiadoras, cumprindo o que 

propõe a base. Para que essa habilidade seja 

desenvolvida nos estudantes é necessário 

que o professor tenha domínio mínimo de 

ferramentas digitais. Ou seja, é possível 

detectar que o corpo docente não está 

preparado para atender as demandas 

oriundas da sociedade contemporânea, no 

que diz respeito a tecnologia, e esse fato é 

por vezes ignorado pelo gestores.  

Partindo de um questionário 

detectaram que o desenvolvimento da 

cultura digital, e o uso das Tecnologias da 

Informação e da Comunicação – TICs 

precisam ser mais valorizados, pois 

aproximadamente 70% dos participantes da 

pesquisa concordam que as ferramentas 

digitais contribuem positivamente para o 

processo de autoaprendizagem, para a boa 

comunicação. Porém, os professores ainda 

não empregam as TICs no desenvolvimento 

da ação pedagógica e a maioria dos 

docentes não consideram a multimídia 

como seus aliados e sim como uma vilã que 

pouco contribui no processo de ensino. 

Nesse cenário surge a necessidade 

de um profissional disposto a inovar e 

experimentar novas ferramentas para gerir 

um sistema, uma rede, uma escola, uma sala 

de aula adotando a concepção e o perfil de 

um gestor educacional onde fosse possível 

articular o trabalho administrativo e o 

pedagógico. Um trabalho realizado com a 

participação de todos, com o foco voltado 

para a aprendizagem.  

Vale salientar a importância do 

comprometimento de cada indivíduo 

envolvido, bem como na eficácia e 

eficiência. Entre os envolvidos há uma 

figura que é a essência de tudo, o professor, 

um profissional habilitado e capacitado para 

produzir conhecimentos e formar cidadãos, 

por meio de embasamentos teóricos, 

procedimentos didáticos e pedagógicos. 

Todos em função daqueles para quem a 

escola se prepara todos os dias, abrindo os 

portões, oferecendo segurança, 

higienizando o ambiente, preparando 
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alimentação, fazendo o melhor para atender 

à necessidade e os anseios de cada um. 

Tecendo uma abordagem sobre 

desempenho profissional os autores 

Obrequei et al. (2019) expõem o Programa 

de Melhoria Profissional e detectam que 

apesar de toda preparação e clareza os 

professores se sentiram inseguros diante de 

uma avaliação. Ao observar os professores 

durante o processo registrou 

comportamento como egoísmo ao 

silenciarem após a avaliação, outros se 

apresentaram passivamente empáticos com 

os pares e a maioria demonstrou uma forte 

aversão ao processo avaliativo.  Através da 

coleta de dados foram detectados pontos 

como desgaste emocional, falta de apoio e 

falta de tempo para preparar material e 

documentos, pontos que precisam ser 

debatidos e analisados para manter a 

melhoria profissional e a qualidade da 

educação. 

Com o objetivo de avaliar a leitura e 

a escrita, Cravo et al. (2018) analisaram um 

programa de intervenção ALEPP® - 

Aprender a Ler e Escrever em Pequenos 

Passos (a pesquisa foi desenvolvida no 

Laboratório de Aprendizagem 

Desenvolvimento e Saúde -UNESP), que 

faz parte do Instituto Nacional de Ciência e 

Tecnologia sobre Comportamento, 

Cognição e Ensino, com recursos da 

FAPESP (Processo2014/50909-8) e do 

CNPq (Processo No. 465686/2014-1) com 

o objetivo   de medir o desempenho escolar, 

a realização do TDE - Teste de Desempenho 

Escolar, o resultado foi satisfatório, mas o 

banco de atividades é muito resumido e 

atende a um grupo pequeno de estudantes, 

os autores sugerem um estudo mais 

aprofundado para futuras reformulações no 

sentido de ampliar ALEPP®. 

Outra avaliação que exige a 

participação dos envolvidos é o conselho 

escolar, evidenciando que avaliar não é 

excluir, segundo os autores Oliveira et al. 

(2018) a participação no conselho escolar 

deve ser planejada, coletiva, efetiva e 

acompanhada de muita responsabilidade, 

com o atenção redobrada ao avaliar, para 

não correr o risco de cometer injustiça e 

exclusão. 

Wallenius et al..(2018) tratam de 

forma global sobre a avaliação da qualidade 

educacional (EQA), também abordam a 

deficiência na formação crítica do cidadão e 

da capacidade de escolher bem os 

governantes, cita o modelo de governo da 

Suécia, Dinamarca e Noruega, os governos 

lançaram portais da web, nos quais vários 

indicadores podem ser observados e 

comparados, cada escola recebe seu 

resultado, já na Finlândia, os dados são 

publicados apenas em nível geral o que 

dificulta a observação, análise e o 

desenvolvimento de ações direcionadas 

para cada realidade. A partir da estrutura do 

institucionalismo discursivo elaboraram 
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uma entrevista e aplicaram aos especialistas 

em educação, a fim de identificar como se 

dá a discussão em relação ao resultado do 

processo avaliativo nos países nórdicos, 

tendo como eixo norteador a garantia e 

Avaliação da Qualidade Educacional – 

EQA, através do Programa Internacional de 

Avaliação de Estudantes – PISA.  

Os resultados e a ações 

desenvolvidas para alcanças as metas 

precisam ser discutidos e socializados, 

levando em consideração as 

particularidades de cada país. Porém, a 

Finlândia divulga seu resultado apenas 

globalmente, vive em constante trabalho 

para atingir as melhores posições. 

Essa discussão gira em torno da 

competência global, um estimulo a 

competição e comparações; um discurso 

neoliberal defendendo, o aumento de testes, 

para escolas e aluno de forma individual e 

um discurso escolar nórdico abrangente, 

destacando igualitarismo nórdico, uma 

oposição ao neoliberalismo. 

O Programa Internacional de 

Avaliação dos Alunos - Pisa, financiado 

pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - OCDE, foi 

o foco na pesquisa de Pereira (2017) 

enfatiza uma avaliação por competências e 

habilidades, onde os países participantes 

são atraídos por propostas de políticas de 

crescimento econômico e mão de obra 

qualificada no mercado de trabalho. Em 

1995 o Brasil iniciou o monitoramento do 

sistema educacional, criou a Avaliação 

Nacional da Educação Básica - ANEB, a 

Avaliação Nacional de Rendimento Escolar 

- ANRESC, conhecida como Prova Brasil, 

ambas constituem o Sistema de Avaliação 

da Educação Básica – SAEB. 

O Brasil marca a sua participação na 

PISA desde 2000, com a obrigação de 

compartilhar e divulgar a ideologia 

implantada pela OCDE, inclusive ser 

avaliado de forma global.  De forma ampla 

também se destaca o Programa 

Internacional de Avaliação dos Alunos - 

Pisa, financiado pela Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

-OCDE, a pesquisa realizada por Pereira 

(2017) faz várias críticas ao modelo de 

avaliação baseado em competências e 

habilidades, tendo em vista as diferenças 

culturais e as condições que são oferecidas 

aos participantes.  

Os países que constituem essa 

organização são atraídos por propostas de 

políticas de crescimento econômico e mão 

de obra qualificada no mercado de trabalho. 

O Brasil realiza avalições educacionais 

desde 1995, e participa do PISA desde a sua 

primeira edição em 2000, com a obrigação 

de divulgar a ideologia implantada pela 

OCDE. A escola é um símbolo de acessão 

social, a globalização acentuou ainda mais 

esse conceito sobre a escola. Uma nação 

escolarizada tem mão obra qualificada no 
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mercado de trabalho, desenvolve grandes 

pesquisas e projetos humanitários é bem 

desenvolvida em todos os aspectos, 

principalmente, no campo científico, 

político e financeiro  

O que se observa é um longo 

percurso avaliativo percorrido pelos 

sistemas e redes de ensino e nada mudou de 

1950 até os dias atuais, pois é evidente que 

o fim da avalição é a produção de números 

para representar a qualidade do ensino. 

Uma avalição que gera competição baseada 

no mito da meritocracia, cujo objetivo é 

exaltar os que obtém o resultado projetado 

e excluir impiedosamente aqueles que falta 

de condições não atingem as metas 

previstas pelos sistemas de ensino. 

 

Avaliação em larga escala ou externa 

 

Nos últimos 20 anos o Brasil vem 

sendo controlado por esse modelo opressor 

e excludente de avaliação, as escolas 

adotam um ritual pedagógico mecanizado 

de treinamento e da troca de treino intensivo 

por brindes e premiações. Os premiados são 

sempre os mesmos alunos e professores, os 

demais contam com a sorte, mas logo que o 

aplicador corrige o exame detecta, 

imediatamente, contradições como que o 

estudante não conseguiu assinar o nome, 

nem preencheu a data de nascimento, mas 

fez uma pontuação alta. 

Tendo como ponto de partida a 

projeção de metas estabelecidas nos planos 

nacional, estadual, municipal e no plano de 

ação institucional, são estabelecidas 

algumas ações vislumbrando atingir um 

resultado previsto. Para cada um dos planos, 

há uma instância responsável que coordena 

e articula todo o processo. Neste sentido não 

há nada mais gratificante do que atingir e 

divulgar os números positivos produzidos 

através das avaliações externas aplicadas 

nos 3º, 5º, 9º e 3º médio, estudantes no 

último período do ensino superior. É notória 

a valorização das equipes escolares que 

conseguem elevar alguns pontos 

percentuais no IDEB e a decepção e 

exclusão dos que não atingem um resultado 

satisfatório.   Pois o resultado produzido é o 

principal indicador da qualidade do ensino, 

ou seja, o sucesso ou fracasso do sistema, da 

rede, da escola, do aluno.  

A avaliação deveria ser uma aliada 

da educação, mas da forma que acontece ela 

é simplesmente uma classificação em um 

pódio, evidenciada na forma impositiva da 

participação das unidades de ensino através 

dos modelos padronizados e da avaliação 

por competências e habilidades. Esse 

modelo que impõe, tem em vista os anseios 

da hegemonia, imobiliza a sociedade, fere o 

senso crítico e a cidadania. Isso se confirma 

na falta de autonomia e na impossibilidade 

de se elaborar modelos avaliativos 

condizentes com, no mínimo, cada região 

brasileira. 
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É necessário uma mudança de 

concepção em relação ao modelo atual de 

avaliação externa, e de suma importância 

saber qual a finalidade da avaliação, 

sabendo que avaliar não é punir, nem 

excluir e sim para se obter melhorias e o 

sucesso escolar.  Síveres, et al. (2018) 

apresentam a implementação da avaliação 

institucional e afirmam que para que haja 

mudança é fundamental que sejam 

partilhadas entre todos os envolvidos as 

prioridades, a necessidade, a clareza, a 

complexidade, a qualidade e a praticidade 

da inovação, toda a comunidade escolar 

precisa compreender a finalidade e a 

importância da mudança a partir da uma 

avaliação, neste caso a participação é um 

grande aliado. “Desse modo, o desafio da 

avaliação institucional é também o desafio 

da gestão democrática nas escolas” 

(SÍVERES, L; SANTOS, J, R, R, 2018, p. 

813) 

De acordo com a pesquisa de Souza 

et al. (2018), o resultado das avaliações 

externas não é sinônimo de qualidade, os 

autores afirmam que o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica – SAEB é 

uma disputa injusta, que exige dos 

participantes muito sacrifício e submissão, 

é importante salientar que o resultado das 

avaliações externas é também uma forma de 

o governo fiscalizar e cobrar dos gestores 

municipais e escolares o uso dos recursos 

financeiros destinados à educação. 

Para Amaro (2016), avaliar em larga 

escala não contribui para melhorias de 

qualidade educacional, é uma negociação, 

um acerto de contas, quem produzir mais 

números, torna-se herói quem produz 

pouco, o vilão. Muitas vezes o herói, é 

especialista em camuflagem, e 

independente de qual posição se ocupa, toda 

essa ação resulta em desgaste dos 

profissionais, desperdício de recursos 

financeiros, fuga dos documentos e 

embasamentos legais e a fragilização ação 

pedagógica. Diante disso, é gerada uma 

inquietação cultural, pois um país 

constituído por 26 estados e um distrito 

federal faz uso de um padrão, único, para 

avaliar toda a educação, sem levar em 

consideração a situação e as especificidades 

do público a ser avaliado.  A avaliação serve 

para transformar a realidade da instituição 

escolar, sem comparações, ou preconceitos, 

eliminando toda concepção de exclusão. 

Em seu artigo Unterhalter (2019) 

discorre sobre educação de qualidade para 

todos, prevista na meta 4 nos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio – ODM, na 

meta 2, universalização da educação, 

prevista no Plano Nacional da Educação- 

PNE e da importância da ONU e UNESCO 

em relação aos indicadores de qualidade 

educacionais. A autora expõe que 

qualidade não se demonstra apenas com 

números, mesmos que estes gerem recursos 

e status, discorre também, sobre a 
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importância de alcançar metas, mas alerta a 

sociedade para que se informe e verifique se 

de fato a qualidade é presente nas ações dos 

sistemas, da rede, da escolas e da sala de 

aula.  É fundamental uma avaliação para se 

identificar quais são os indicadores, se 

precisam ser debatidos, repensados ou 

reformulados e como eles realmente 

refletem na qualidade da educação.  

Os autores Carvalho & Santos 

(2016) e Caviedes (2019) defendem que a 

avaliação externa ou em larga escala tem 

pontos negativos que precisam ser postos 

em debate, tecem uma crítica ao modelo 

avaliativo aplicado no Brasil, no Chile e na 

Colômbia. Entre os pontos negativos estão 

as comparações, por sinal, infundadas, o 

que é feito com esse resultado após a 

avaliação e como é divulgado. Os mesmos 

apontam que esse tipo de avaliação não 

condiz com a realidade, apenas precariza o 

trabalho desenvolvido na sala de aula. 

Diante disso é necessário que se desenvolva 

uma concepção e se construa um modelo de 

avaliação voltada para a realidade de cada 

região ou estado. 

Nos últimos anos as equipes 

gestoras estão sendo movidas pelo termo 

meritocracia, isso tem causado um grande 

desgaste, de acordo com o dicionário 

Aurélio significa “predomínio numa 

sociedade, organização, grupo, ocupação 

etc. daqueles que têm mais méritos (os mais 

trabalhadores, mais dedicados, mais bem 

dotados intelectualmente etc.)”, a 

meritocracia tem como princípios  regras 

que são previamente estabelecidas e 

conhecidas de todos os participantes, sendo 

importante estabelecer uma situação que 

garanta igualdade de oportunidades  e 

condições para todos naquela circunstância. 

Ao analisar essa concepção, é possível 

perceber que se vive uma falso 

reconhecimento pelos meritocratas, 

causando injustiça ao estabelecer metas 

imaginando que todos os estudantes 

brasileiros têm a mesma condição social, 

econômica e cultural.  

É importante destacar que nas 

manchetes de jornais, noticiários, 

documentários e demais veículos de 

informação são divulgado dados lides 

enfatizando a desescolarização dos 

brasileiros e a desqualificação profissional. 

Mas não é comum assistirmos o que foi 

feito para que essa realidade fosse superada, 

uma vez que existem indicadores que levam 

ao detalhamento desse diagnóstico e 

apontamentos para as devidas soluções. 

É contraditório pessoas externas 

avaliarem contextos distintos, a partir de um 

modelo padronizado, baseado no 

desenvolvimento de competências e 

habilidades, como leitura interpretação e 

resolução de problemas, em alunos que mal 

conseguem escrever o próprio nome, mas 

que precisam ser treinados para participar 

de um exame com a responsabilidade de 
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produzir um resultado satisfatório. E se esse 

resultado não acontece é transferido 

automaticamente o fracasso aos professores 

e alunos, sendo importante destacar que 

nenhum ser humano quer carregar um título 

de fracassado. Mas é o que acontece logo 

após a divulgação dos resultados. 

 

Algumas concepções sobre avaliação 

 

Diante da reforma do ensino 

superior, após a criação do Programa de 

Avaliação e Reforma Universitária - PARU, 

desenvolvido pela CAPES de 1983 a 1985 

e do Programa de Avaliação Institucional 

do Brasil, -  PAIUB, ocorreram várias 

mudança. No que diz respeito a avaliação, 

Gomes & Melo (2018) abordam em sua 

pesquisa, a implementação de avaliação 

institucional e avaliação de cursos e de 

desempenho profissional, destacaram a rede 

pública e a rigorosidade nas regras e 

critérios de avaliação.  Em 1995 o PAIUB, 

foi substituído pelo Exame Nacional para 

Avaliação de Cursos – ENC, conhecido 

como provão. Foi alvo de muitas críticas, 

pois um dos critérios para receber o diploma 

era a participação nesta avaliação. 

Mais adiante foi criado um novo 

modelo de avaliação o Sistema Nacional 

Avaliação do Ensino Superior - SINAES, 

que passa a analisar as instituições, cursos e 

desempenho dos alunos, considerando 

aspectos como como ensino, pesquisa, 

extensão, responsabilidade social, gestão 

institucional e professores, a partir de 

informações do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes – ENAD, 

realizado pelo INEP- Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira.  São variadas nomenclaturas, mas 

o objetivo é o mesmo fiscalizar, controlar os 

sistemas de educação e limitar a autonomia 

institucional. 

Não basta esperar periodicamente, 

por uma avaliação externa para obter 

indicadores de qualidade, é possível inserir 

na rotina escolar a prática avaliativa, 

abrangendo a gestão, os professores e 

alunos, adotando uma concepção 

fundamentada nos resultados obtidos, 

replanejando as ações tendo em vista a 

superação das dificuldades diagnosticadas. 

Um pesquisa realizada por Ferrazi et 

al. (2019) apresenta A Evidência de 

Validade de Critério para a Escala de 

Avaliação das Atribuições de Causalidade 

para Alunos do Ensino Fundamental - 

EAVAT- E F, é um projeto que tem como 

objetivo combater a reprovação e o fracasso 

escolar, sua eficiência foi confirmada, os 

alunos conseguiram atribuir a si mesmos a 

causa de repetência, principalmente, os do 

fundamental II. Esse trabalho foi feito em 

alunos portugueses e brasileiros e reação foi 

semelhante entre os dois públicos. A auto 

percepção foi um dos pontos importantes no 

que diz respeito a avaliação, os autores 

chamam a atenção para o que consideram 
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como um desafio que é não produzir nos 

alunos excesso de atribuições, pois eles 

precisam também ser motivados para 

reverter o histórico negativo de repetência. 

Vieira et al. (2017) defendem a 

avaliação com base no currículo da 

educação infantil e faz uso de amplo 

arcabouço teórico e legal.  Para avaliar na 

educação infantil é necessário que o 

professor conheça e seja crítico diante 

qualquer contradição que venha dificultar a 

sua prática pedagógica e aprendizagem das 

crianças. Citam ainda que como a educação 

infantil é parte da educação básica, seria 

justo e necessário ser avaliada. Assim, o 

Ministério da Educação, também produziria 

indicadores de qualidade da educação 

infantil e possivelmente seriam projetadas 

melhorias para este segmento.  

Nogueira et al. (2016) traçam um 

histórico embasado entre nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil – DCEI.  A pesquisa foi realizada 

por meio de análise documental objetivando 

entender qual a concepção de avaliação 

adotada pela professora. Foram analisados 

relatórios dos alunos, neles foram 

encontraram muitas lacunas como o uso de 

linguagem coloquial, relatos apenas do que 

a professora desenvolveu faltando a ação 

dos alunos, descrição do desenvolvimento 

cognitivo do aluno como: conhece o 

alfabeto, conta a dez, e a maioria escrito em 

primeira pessoa do plural. Diante da análise 

foi detectado que a professora não tem o 

hábito de registro diário deixando explícito 

que o primeiro semestre não foi registrado 

no tempo previsto. O instrumento escolhido 

foi um portfólio que tem como objetivo 

registrar as ações desenvolvidas pelos 

estudantes e reflexões acerca do processo de 

ensino aprendizagem, mas o instrumento 

não atingiu a sua função, pois o que 

predominou foi a avaliação quantitativa. 

Seja na educação básica ou no 

ensino superior é fundamental que se tenha 

consciência sobre a importância da 

avaliação, não basta avaliar para descobrir a 

dificuldade dos estudantes, ou falhas na 

gestão, ou para apontar a incoerência nas 

políticas avaliativas.  É imprescindível ter 

em mente que a avaliação está a favor da 

melhoria do ensino aprendizagem e da 

busca incansável para atingir mais alto grau 

de qualidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na Constituição Federal 

(1988), a escola é um direito de todos, deve 

formar cidadãos críticos e qualificados para 

o trabalho.  Diante disso surgem os 

indicadores de qualidade educacionais e 

devem estar concatenados com planos 

(nacional, estadual, municipal, 

institucional), com as condições de ensino 
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que são ofertadas, com a gestão e 

organização escolar, formação inicial e 

continuada de profissionais, prática 

pedagógica e sucesso ou fracasso escolar. 

Todos os tipos e intenções de avaliação são 

criteriosamente sistematizados, exigindo do 

professional o conhecimento básico sobre a 

temática e sobre os avaliados. 

A pesquisa realizada tem como 

objetivo identificar as dificuldades 

existentes no processo de avaliação e a 

incoerência de transformar competências e 

habilidades em números. Foi detectado 

também, uma forte crítica aos modelos 

padronizados e descontextualizados e 

impostos pela hegemonia das políticas 

públicas nacionais e internacionais.  

A arte de formar todos esses 

profissionais é atribuída e cobrada aos 

professores, eles formam a classe menos 

reconhecida e valorizado no mercado de 

trabalho. São eles que presenteiam a 

sociedade e se orgulham grandemente por 

ter contribuído com o crescimento da 

ciência de da nação. Há uma sobre carga 

gigantesca nas mãos dos docentes, fazendo 

com que muitos terminem sua carreira 

inválidos ou desacreditados na 

grandiosidade do exercício de sua função. 

Portanto, a revisão bibliográfica 

realizada, constata que, para a avaliação, 

atingir de fato seu objetivo, que seria avaliar 

e diagnosticar a qualidade da educação, é 

indispensável relacionar aspectos 

qualitativos, quantitativos, sociais, 

econômicos e culturais, assim, quem 

avaliar, poderá subsidiar a formulação de 

projetos, programas e políticas públicas que 

favoreçam, efetivamente o processo de 

ensino e aprendizagem
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RESUMO 

 

A disciplina positiva, por ser um método inovador de educar, sem a utilização do sistema 

punitivo ou de recompensa, tem atraído o olhar dos educadores. Na presente pesquisa, a análise 

é da disciplina positiva e seu impacto na educação, a fim de revelar a importância dessa temática 

e sua incidência na produção de melhorias no sistema Ensino-Aprendizagem para educação. A 

pesquisa analisou produções científicas publicadas entre 2015 e 2020, nos sites: BVS, Scielo, 

Periódicos da Capes, Wiley e Science Direct. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a 

disciplina positiva como um método de educar para formar cidadãos conscientes, com controle 

emocional e com autoestima elevada. Trata-se de uma revisão sistemática. Utilizando os 

descritores estruturados no DeCS e MeSH. O período de coleta dos dados correu no mês de 

maio de 2020. Foi utilizado como critério de inclusão artigos científicos relacionados ao tema 

e, como critérios de exclusão, artigos científicos que não contemplam a temática sobre 

disciplina positiva. Deste modo, conclui-se que a Disciplina Positiva é um método essencial e 

inovador na educação de crianças, seja no ambiente escolar ou domiciliar. 
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INTRODUÇÃO 

 

A disciplina positiva traz uma visão 

inovadora sobre educação para pais e 

professores, ajudando os adultos a descobrir 

uma solução respeitosa, que não seja punitivo 

nem permissivo. A disciplina positiva 

apresenta ferramentas que são 

simultaneamente gentis e firmes e que buscam 

ensinar valiosas habilidades sociais, em 

situações de rotina, desafiadoras ou não 

(ALARCÓN; CAYCHO RODRÍGUEZ, 

2015, p. 59–69). 

A proposta envolve uma mudança de 

paradigma, migrando de uma cultura 

autoritária e ancorada no medo para um 

formato de convivência colaborativa, onde 

todos são ouvidos, respeitados e desenvolvem 

um senso de comunidade. Assim, tem-se 

como objetivo caracterizar a disciplina 

positiva como um método de educar para 

formar cidadãos conscientes, com controle 

emocional e com autoestima elevada 

(ARIAS CHACÓN, 2018, p. 157). 

Na prática, há a desistência em manter 

posturas punitivas como castigos, gritos ou o 

cantinho do pensamento. Há a desistência 

também da lógica do oferecimento de 

recompensas para obtenção da mudança de 

comportamento das crianças (ALTAFIM; 

RODRIGUES, 2015, p. 257–262).  

Um ponto importante e primordial 

para o sucesso da disciplina positiva é o 

estabelecimento de limites. Os limites são 

basilares e estruturantes para a personalidade 

que está se formando. A criança precisa saber 

que existe pessoas com as quais ela pode 

confiar e que será acolhida por elas, sem 

ameaças ou humilhação, esse cenário 

proporcionará a criança autonomia para expor 

o que sente e a pedir ajuda quando sentir 

necessidade (FERREIRA; ANDRADE, 2017, 

p. 245–252).  

A falta ou a disponibilidade de tempo 

tem sido o desafio principal para as famílias, 

principalmente, se anexar a disponibilidade de 

tempo a qualidade desse tempo disponível 

para o convívio com os filhos. A rotina diária 

com longas jornadas de trabalho, que muitas 

vezes se estende até em casa, o cansaço físico 

e mental decorrente dessa rotina e a 

necessidade de dedicar parte do tempo as 

redes sociais, internet e as telas em geral, são 

fatores que reduzem significativamente o 

espaço da convivência familiar, tendo como 

consequência mitigados momentos de 

brincadeiras e diálogo (MARIA, 2016, p. 

277).  

Pais e professores têm problemas com 

o conceito de ser gentil e firme na medida 

certa, pois pensam que não existe meio termo, 

“ou é um ou é o outro”. Na prática, encontrar 

o caminho da gentileza e da não-violência é 

um desafio importante, já que, muitas pessoas 

sofreram com métodos educativos 

impositivos e violentos, baseados no conceito 

de obediência sem discussão. Além disso, 

muitas vezes os sentimentos negativos como a 
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culpa, frustração e vergonha por sentirem-se 

falhando na missão de educar fazem com que 

os pais demorem a buscar apoio profissional, 

o que pode levar ao estado de exaustão e 

desequilíbrio de todo o sistema familiar 

(ARIAS CHACÓN, 2018, p. 157). 

A disciplina positiva por ser um 

método inovador que possui impacto no 

sistema educacional, pois a sua incidência 

produz melhorias e avanço no ensino-

aprendizagem no só no ambiente escolar, 

como também, na educação domiciliar 

(NELSEN, 2015). 

MÉTODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão sistemática, 

que seguiu as seguintes etapas (ver Quadro 

1): definição do tema; seleção da pergunta 

norteadora e escolha da estratégia de busca; 

descritores e bases de dados mais eficazes 

no levantamento das publicações; escolha 

dos critérios de inclusão e exclusão; 

identificação dos estudos pré-selecionados 

e selecionados por meio da leitura dos 

agentes indexadores das publicações, como 

resumos, palavras-chave e títulos, bem 

como a organização dos estudos pré-

selecionados e a identificação dos estudos 

selecionados; categorização dos estudos 

selecionados, com a elaboração e o uso da 

matriz de síntese, além da análise das 

informações; a formação de uma biblioteca 

individual e a avaliação crítica dos estudos 

selecionados; análise, interpretação e 

discussão dos resultados e a apresentação da 

revisão em formato de artigo, o qual 

contempla as propostas para estudos 

futuros. 

 

Quadro 1 – Detalhamento das etapas da Revisão Sistemática. 
 

ETAPA TÓPICOS 

DE CADA 

ETAPA 

DETALHAMENTO DE CADA TÓPICO 

1ª Tema Disciplina Positiva: um método inovador de educar com firmeza e 

gentileza. 

Pergunta 

norteadora 

Como a disciplina positiva pode contribuir para formação de 

cidadãos conscientes, com controle emocional e com autoestima 

elevada? 

Objetivo 

geral 

Caracterizar a disciplina positiva como um método de educar para 

formar cidadãos conscientes, com controle emocional e com 

autoestima elevada. 

Estratégias 

de busca 

1. Cruzamento de descritores por meio do operador booleano 

AND; 

2. Uso de descritores estruturados (codificação) no DECS ou 

MESH; 

3. Uso de metadados (filtros). 

Bancos de 

terminologias 

Banco Link 

DeSC http://decs.bvs.br/ 

http://decs.bvs.br/
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Fonte: Autoria própria. 

RESULTADOS 

 

Foram detectadas 258.351 

publicações científicas nos bancos de 

dados, das quais 60.450 eram artigos 

disponíveis após o uso dos filtros, desses 

foram feitos 23 downloads, que obedeceram 

aos critérios de inclusão, sendo submetidos 

às etapas da revisão sistemática. 

 

 

 

 

 

MeSH https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 

Descritores 

livres e 

estruturados 

Descritor DeSC (Registro) MeSH (Identificador 

Único) 

Disciplina 4723 D004647 

Positiva - D000080032 

String de 

busca 

Disciplina END positiva 

Positive END discipline 

 

 

 

Bibliotecas 

Virtuais 

Link 

Wiley https://onlinelibrary.wiley.com/ 

Science Direct https://www.sciencedirect.com/ 

BVS https://bvsalud.org/ 

Scielo https://search.scielo.org/ 

Periódicos da 

Capes 

https://www.periodicos.capes.gov.br/  

2ª Período de 

coleta dos 

dados 

 

Maio de 2020 

Critérios de 

inclusão 

 

1. Texto (artigo de opinião de espécie científico). 

2. Publicação (2015-2020). 

Critérios de 

exclusão 1. Artigos que não contemplam a temática “Disciplina positiva”.  

3ª 

 
Número de trabalhos selecionados para revisão sistemática a 

partir da leitura dos agentes indexadores das publicações 

(tema, descrição, ementa). 

 

23 

 

4ª Categorias obtidas com a análise dos documentos investigados 

online gratuitos e de livre acesso.  

 

4 

5ª  

 

 

Tecnologias 

digitais utilizadas 

Tecnologia 

(software ou 

website) 

Link Utilidade 

WordArt: Nuvem de 

palavras 

https://wordart.com/ Construir 

nuvem de 

palavras e 

frequência das 

palavras-chave 

para criar as 

categorias 

temáticas. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh
https://www.periodicos.capes.gov.br/
https://wordart.com/
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Quadro 2 – Corresponde ao total de documentos disponíveis nas Plataforma BVS, Scielo e Periódicos 

da Capes, obtidos por string de busca. 

 

String de busca 

Bases de dados 

Plataforma 

Total de 

publicações 

sem o filtro 

Publicações 

disponíveis 

após aplicar 

os filtros 

Publicações 

aproveitadas na 

Revisão 

Sistemática  

Disciplina positiva 

 

Disciplina END 

positiva 

 

Positive END 

discipline 

Wiley 138.461 31.798 6 

Science Direct 114.906 26.812 2 

BVS 113 35 3 

Scielo 98 35 10 

Periódicos da 

Capes 

4.773 1.770 2 

TOTAL 258.351 60.450 23 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Quadro 3 - Descrição dos documentos (artigos) de acordo com os critérios de inclusão. 

ARTIGO AUTOR(A) TEMA 
ANO DA 

PUBLICAÇÃO 
CONCLUSÃO 

1 

Elif Dede 

Yildirim 

aipaul 

LRoopnarine 

Disciplina 

positiva, disciplina 

física severa, 

disciplina física e 

agressão 

psicológica em 

cinco países do 

Caribe: 

associações com 

habilidades de 

alfabetização 

precoce de 

crianças em idade 

pré-escolar 

2019 

As conclusões são 

discutidas com respeito às 

consequências negativas 

de práticas disciplinares 

severas sobre as 

habilidades de 

alfabetização de crianças 

em idade pré-escolar no 

mundo em 

desenvolvimento. 

2 

Robert E. 

Larzelere  

Brett R. 

Kuhn 

Disciplina dos Pais 

  
2016 

À medida que os pais se 

tornam ainda mais 

confusos quanto às 

maneiras de impor 

disciplina aos seus filhos, 

as crianças, igualmente, se 

confundirão quanto ao que 

se espera da parte delas. 

3 

Alex M. 

Wood 

Judith 

Johnson 

Psicologia Clínica 

Positiva 
2016 

Entre os aspectos que 

podem surgir em terapia 

estão a mudança de 

relação com as famílias de 

origem, o aumento de 

interesses ou busca de 

novas possibilidades 

profissionais dos cônjuges 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wood%2C+Alex+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wood%2C+Alex+M
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Johnson%2C+Judith
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Johnson%2C+Judith
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118468197.ch1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118468197.ch1
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e a coparentalidade em si 

mesma. 

4 
Brian G. 

Pauwels 

O desconfortável - e 

necessário - papel do 

negativo na 

psicologia positiva 

2015 

A psicologia positiva na 

prática, promovendo o 

florescimento humano no 

trabalho, saúde, educação 

e vida cotidiana. 

5 
Stephen 

Joseph 

Psicologia Positiva 

Aplicada 10 Anos 

Depois 
2015 

A psicologia positiva na 

prática, promovendo o 

florescimento humano no 

trabalho, saúde, educação 

e vida cotidiana. 

6 
Stephen 

Joseph 

O futuro da 

psicologia positiva 

na prática 

2015 

A psicologia positiva na 

prática, promovendo o 

florescimento humano no 

trabalho, saúde, educação 

e vida cotidiana. 

7 

Celal Teyyar 

Ugurlua 

Kadir 

Beycioglu 

Yasar 

Kondakcı 

Mehmet 

Sincar 

M.Cevat 

Yıldırıme 

Niyazi Ozer 

Aziz Oncel 

The Views Of 

Teachers Towards 

Perception Of 

Discipline In 

Schools 

2015 

In our study where we 

have taken a look at 

teachers’ perceptions of 

the perception of 

discipline at 

schools: The overall 

influence of the perception 

of discipline on teachers, 

our teachers’ general 

views on student 

discipline, the differences 

of the disciplined and 

undisciplined students 

have been put forward. It 

has been understood that 

among our teachers’ 

views on the perception of 

discipline, the categories 

of order, rules, 

volunteering and 

autonomy have been of the 

utmost priority. 

8 

Aleksandrs 

Gorbunovsa 

Atis 

Kapenieks 

Sarma 

Cakula 

Self-discipline as a 

key indicator to 

improve learning 

outcomes in 

elearning 

environment 

2016 

The authors prove this 

statement by data analysis 

of learner activity levels 

within 

collaborative e-learning 

environment and achieved 

appropriate competence 

levels. Self-discipline and 

motivation issues are also 

discussed. 

9 

Victor Silva 

Ferreira 

Márcia 

Siqueira 

Andrade 

A Relação 

Professor-Aluno no 

Ensino Médio: 

Percepção do 

Professor de Escola 

Pública 

2017 

Ao correlacionar a 

variável de desempenho 

acadêmico com os 

indicadores de afinidade e 

conflito verificou se 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Joseph%2C+Stephen
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Joseph%2C+Stephen
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118996874.ch1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118996874.ch1
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118996874.ch1
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que existe correlação 

positiva fraca entre o 

indicador de conflito e o 

desempenho acadêmico da 

disciplina Filosofia. 

Contudo, na disciplina de 

Geografia, existe também 

uma correlação positiva 

fraca, mas, com o 

indicador de afinidade. 

10 

Sinara 

Pereira de 

Souza 

Paulo 

Rogerio 

Barbosa do 

Nascimento 

Paulo Evaldo 

Fensterseifer 

Atuação docente em 

Educação Física 

escolar: 

entre investimento e 

desinvestimento 

pedagógico 

 

O estudo identificou que 

certos aspectos da cultura 

escolar tensionam a 

manutenção de 

um perfil de investimento 

pedagógico. 

11 

Elisa Rachel 

Pisani 

Altafim 

Olga Maria 

Piazentin 

Rolim 

Rodrigues 

Práticas Educativas 

Maternas o Primeiro 

Ano de Vida 

2015 

Os resultados revelaram 

que as mães utilizam-se 

com frequência da 

prática parental positiva 

Monitoria Positiva, no 

entanto as práticas 

negativas, também são 

presentes 

no repertório das 

participantes, 

principalmente a prática 

Disciplina Relaxada. 

12 

Reynaldo 

Alarcón 

Tomás 

Caycho 

Rodríguez 

Relaciones entre 

gratitud y felicidad 

en estudiantes 

universitarios de 

lima 

metropolitana 

2015 

El agradecer el beneficio 

recibido y la satisfacción 

que esto conlleva tiende a 

estar relacionado con 

actitudes y experiencias 

positivas hacia la vida, 

satisfacción por lo que se 

ha alcanzado y la 

autosuficiencia y 

tranquilidad emocional. 

Cualidad sentimental se 

relaciona positiva y 

significativamente con la 

felicidad (r = .218, p < .05) 

y con satisfacción con la 

vida. Entre la gratitud y la 

felicidad no se observan 

diferencias 

estadísticamente 

significativas entre 

varones y mujeres. 

13 

Luis Gerardo 

Meza 

Cascante 

La actitud del 

personal docente de 

matemática hacia el 

2015 

Los hallazgos sugieren 

una actitud positiva de los 

docentes hacia la 
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Fonte: Plataformas: BVS, Scielo, Periódicos da Capes, Wiley e Science Direct, 2020. 

Zuleyka 

Suárez 

Valdés-

Ayala  

Sandra 

Schmidt 

Quesada 

aprendizaje 

cooperativo y los 

elementos 

institucionales que 

favorecen o 

dificultan el empleo 

de esa metodología 

didáctica 

integración del trabajo 

cooperativo como 

estrategia didáctica para 

promover aprendizajes de 

la matemática y acia el 

papel desempeñado por 

los directores de los 

centros educativos en la 

adopción de innovaciones 

educativas. 

14 

Ana Maria 

Santos Gouw 

Nelio Marco 

Vincenzo 

Bizzo 

A percepção dos 

jovens brasileiros 

sobre suas aulas de 

Ciências 

2016 

Há uma atitude geral 

positiva em relação à 

disciplina, tanto no que se 

refere à sua importância 

como à sua utilidade. 

15 

Maria de 

Fátima 

Minetto  

Suzane 

Schmidlin 

Löhr 

Crenças e práticas 

educativas de mães 

de crianças com 

desenvolvimento 

atípico 

2016 

Na análise de pares de 

dimensões do E-CPPC foi 

percebido que somente no 

par de dimensões 

Apresentação-

Responsividade/vínculo 

houve diferença entre os 

grupos, sendo positiva e 

com significância 

estatística nas crianças 

com Síndrome de Down e 

não apresentando relação 

significativa 

no outro grupo. 

16 
Moysés 

Kuhlmann Jr. 

Parque Infantil: a 

singularidade e seus 

componentes 

2019 

A interpretação se 

distancia de atribuir 

valor às instituições, seja 

de forma positiva ou 

negativa. Considera-se 

que não basta adjetivá-las 

como promotoras da 

cultura e da cidadania, ou 

ao contrário, do controle e 

da disciplina, pois ambas 

as dimensões podem ser 

identificadas nos 

elementos presentes nas 

propostas. 

17 

João Paulo 

Koltermann 

Carolina 

Duarte de 

Souza 

Rovana 

Kinas Bueno 

Larissa 

Paraventi 

Mauro Luis 

Vieira 

Openness to the 

World by Fathers 

and Mothers of 

Preschoolers in 

Two-parent Families 

 

2019 

Pelos benefícios da AM 

para o desenvolvimento 

infantil, sugere- se incluí-

la em Políticas Públicas 

que promovam 

parentalidade positiva. 
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18 

Sílvia 

Cristina 

Marques 

Nunes 

PricinoteI 

Artur 

Lorenzo Sena 

GomesI 

Alberto 

Monteiro 

FilhoI Bruno 

Leonardo 

Wadson 

SilvaI 

Reinaldo 

Elias de 

Souza 

JuniorI 

Denise 

Milioli 

FerreiraI 

Maria do 

Rosário 

Ferraz 

RobertiI 

Marcos Rassi 

Fernandes 

Percepção Discente 

sobre o Ambiente 

Educacional da 

Disciplina de 

Semiologia Médica 

2020 

O ambiente educacional 

das disciplinas de 

Semiologia I e II da 

Faculdade de 

Medicina da UFG criado 

pelas inovações 

metodológicas foi 

avaliado positivamente 

pelos discentes 

participantes, com 

destaque para o domínio 

percepção dos docentes. 

19 

Himmbler 

Olivares 

David Silva 

Paloma 

Opazo 

Tomás 

Arellano 

Carlos 

Cornejo 

La urdiembre en la 

enseñanza: 

expresiones 

articuladoras de 

contenido en la 

interacción profesor-

estudiante 

2020 

Los resultados muestran 

que las expresiones 

articuladoras, en particular 

las de carácter local, 

correlacionan de 

forma positiva, pero con 

un efecto reducido, con 

distintas dimensiones del 

desempeño docente, tales 

como la capacidad del 

profesor de dar estructura 

a la clase o la promoción 

de la interacción 

pedagógica. Las 

expresiones articuladoras 

corresponderían a un 

recurso pedagógico 

importante del docente 

para el aprendizaje, en 

tanto facilitan la 

enseñanza del lenguaje 

técnico de cada disciplina. 

20 

Johel 

Furguerle 

Rangel 

José Pacheco 

Barrios 

Apreciaciones sobre 

la quinta disciplina 

en la construcción 

deorganizaciones 

educativas 

inteligentes 

2018 

Se concluye que el grupo 

docente encuestado tiene 

actitud positiva por el 

pensamiento sistémico de 

la quinta disciplina, por ser 

la integradora de las 
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O corpo textual foi analisado por 

meio da frequência de palavras, que 

originou a nuvem de palavras (Figura 1) 

criada na Plataforma online WordArt. Esta 

ferramenta agrupa e organiza graficamente 

as palavras-chave evidenciando as mais 

frequentes. Por meio da Figura 1, foi 

possível observar que as palavras em 

Gilberto 

Bastidas 

Pacheco 

demás doctrinas o 

postulados. 

21 

Ángel 

Alberto 

Valdés 

Cuervo  

Ernesto 

Alonso 

Carlos 

Martínez  

Jesús Tánori 

Quintana 

Esthela 

Jacqueline 

Madrid 

López 

Relación Entre 

Funcionamiento 

Familiar, Emociones 

Morales Y Violencia 

Entre Estudiantes de 

Primaria 

2016 

Se concluye que las 

características del 

funcionamiento familiar 

afectan el desarrollo de 

emociones morales, tales 

como la empatía y la 

vergüenza, las cuales se 

asocian con una menor 

frecuencia de agresión 

entre estudiantes. 

22 

Marisa 

Carvalho 

Paula AlĂo 

Joaquim 

MagalhĂes 

Da Indisciplina ao 

Clima de Escola: A 

Voz dos Alunos 

2017 

Consideramos que as 

assembleias de alunos 

constituem uma 

abordagem promissora na 

promoĆĂo de um clima 

de escola positivo, 

participado e 

democratico. 

23 

Guiselle 

Arias Chacón 

Vivian 

Carvajal 

Jiménez 

Luis Elías 

Cascante 

Arrieta 

Maricela 

Corrales 

Naranjo 

Mónica 

Quesada 

Mora Juan 

Carlos 

Zamora 

Montero 

Contribuciones de la 

teoría disciplina 

positiva: Una 

experiencia en la 

comunidad rural La 

Maravilla, San Vito 

de Coto Brus 

2018 

Para abordar el tema, se 

estudiaron textos e 

investigaciones que dan 

cuenta de la efectividad de 

la disciplina positiva como 

alternativa a las formas de 

crianza tradicionales, se 

entrevistó a personas 

expertas en el tema y el 

equipo investigador 

recibió capacitación de 

distintas 

organizaciones.Finalment

e, se desarrollan talleres 

educativos con la 

comunidad involucrada y 

se generó un compendio 

de estrategias para apoyar 

el uso de la disciplina 

positiva en los hogares 

rurales. 
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evidência na nuvem pertencem as 

categorias desenvolvidas a partir da análise 

de conteúdo de Bardin. Todas as categorias 

derivam da sua frequência (Tabela 1), que 

diz respeito ao seu quadro referencial. Em 

consonância ao objetivo deste trabalho, 

optou-se por descrever as palavras que 

apresentaram frequência total no texto e, a 

partir de seus sentidos nos campos textuais, 

tinham maior relevância para as 

representações sociais sobre gênero, como 

apresentado na Quadro 2. 

 

Figura 1 - Nuvem de Palavras. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Tabela 1 - Frequência das palavras presentes nos textos publicados pelos artigos nas Plataformas: BVS, 

Scielo e Periódicos da Capes. 

PALAVRAS FREQUÊNCIA CATEGORIAS 

Disciplina  11  

Disciplina Positiva na Prática Positiva  18 

Prática 7 

Florescimento 3  

O Florescimento da Disciplina 

Positiva 
Disciplina  11 

Positiva 18 

Implementação  1  

Implementação da Disciplina 

Positiva na vida Cotidiana 
Disciplina 11 

Positiva 18 
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Vida 1  

Cotidiano 1 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 

 

 

DISCUSSÕES 

 

A disciplina positiva utiliza o 

emocional aliado ao respeito, ou seja, 

funda-se no respeito mútuo e na cooperação 

por meio do encorajamento e da 

compreensão, sendo à firmeza a base de 

tudo. A disciplina positiva consistirá no 

alicerce para o desenvolvimento de 

competências essenciais para a vida e para 

construir pessoas autoconfiantes, seguras e 

capazes de tomar decisões sozinhas 

(NELSEN, 2015).  

No entanto, pais e profissionais da 

educação sentem muita dificuldade em 

despojassem dos métodos tradicionais de 

disciplinar com a utilização do 

autoritarismo e castigos. Assim, é 

necessário treinamento, capacitação e 

paciência para os mesmos, relacionados a 

disciplina positiva. 

Seguem abaixo, as categorias 

temáticas elaboradas a partir da revisão 

sistemática integrativa. 

 

Disciplina positiva na prática 

 

A disciplina positiva traz uma visão de 

respeito e empatia pelas emoções do outro e 

também o convite para uma forma 

colaborativa de solução para as questões do 

dia a dia. Em situações de rotina, desafiadoras 

ou não Nelsen (2015, p. 62). A proposta 

envolve uma mudança de paradigma: 

migrando de uma cultura autoritária e 

ancorada no medo para um formato de 

convivência colaborativa, onde todos são 

ouvidos, respeitados e desenvolvem um senso 

de comunidade. Na prática, abre-se mão de 

posturas punitivas como castigos, gritos ou o 

famoso “cantinho do pensamento”. Fica de 

fora também a lógica das ofertas de 

recompensas para obtenção da mudança de 

comportamento das crianças (ARIAS 

CHACÓN, 2018, p. 157). 

Existe este preconceito e é um 

equívoco. Os limites são fundamentais e 

estruturantes para a personalidade que está se 

formando. Gosto de usar com os familiares a 

metáfora que compara os limites a uma rede 

de contenção para trapezistas: se a criança 

sabe que existem pessoas confiáveis e 

acolhedoras que estão prontas para mantê-las 

em um “lugar seguro” ao longo da vida, sem 

ameaçá-las, elas ficarão à vontade para 

experimentar sua autonomia e sentirão que 

existe abertura para pedir ajuda quando for 

necessário (NELSEN, 2015). 

Um dos maiores desafios para os 

familiares é a disponibilidade de tempo com 
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“qualidade de presença” para convivência 

com os filhos. A correria da rotina, as longas 

jornadas de trabalho, o cansaço e o tempo que 

dedicamos às telas em geral (celulares, 

televisores) são fatores que ocupam muito do 

espaço da convivência em família, sobrando 

pouca energia para as brincadeiras e o diálogo. 

Na prática, encontrar o caminho da gentileza e 

da não-violência é um desafio importante, já 

que, muitas pessoas passaram por processos 

educativos impositivos e violentos, baseados 

no conceito de “obediência cega”. Além disso, 

muitas vezes os sentimentos de culpa, 

frustração e vergonha por sentirem-se 

falhando na missão de educar fazem com que 

os pais demorem a buscar apoio profissional, 

o que pode levar ao estado de exaustão e 

desequilíbrio de todo o sistema familiar 

(KOLTERMANN; PARAVENTI, 2019, p. 

1–8). 

Dicas para conseguir cooperação na 

disciplina positiva: 

 Mostre empatia: seja franca e diga à 

criança o que você percebe que ela 

está sentindo e que você entende esse 

sentimento.  

 Use exemplos pessoais para garantir 

essa aproximação.  

 Encoraje: você pode auxiliar a criança 

a pensar em alternativas para melhorar 

seu desempenho na escola, por 

exemplo.  

 Deixe a criança dar ideias. Se elas não 

virem espontaneamente, sugira 

opções para que vocês decidam 

juntos.  

 Use a brincadeira para ensinar: a 

criança não come? Que tal pensar em 

uma brincadeira que envolva 

comidas, frutas e verduras? Planejar 

um piquenique saudável, brincar de 

dar comidinhas para bonecas, 

bichinhos de pelúcia ou dinossauros. 

Brincar baseando-se nas cores dos 

alimentos também pode ser legal. 

Sempre existem tarefas seguras e 

divertidas que podem se transformar 

em estímulos de contato com os 

alimentos (CUERVO, 2016, p. 1093–

1110). 

 

O florescimento da disciplina positiva 
 

Disciplina positiva veio, 

primeiramente, como resposta à grandes 

migrações para os centros urbanos e 

constantes mudanças comportamentais, 

culturais, econômicas e políticas nas 

sociedades. O fato de que crianças deixaram 

de ser vistas como contribuintes 

econômicas da família e que a mulher foi 

deixando, pouco a pouco, o papel de 

exemplo de submissão, são dois fatores que 

fizeram com que a disciplina ficasse cada 

vez mais complicada de ser trabalhada, 

especialmente com crianças (CUERVO, 

2016, p. 1093–1110). 
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A disciplina positiva nasceu 

oficialmente no período pós-primeira 

Guerra Mundial, com os psiquiatras Alfred 

Adler e Rudolf Dreikurs. Adler realizou, ao 

longo dos anos, diversas pesquisas e 

constatou por meio de observações que a 

forma mais eficaz de educar crianças e 

jovens era através de conceitos reais de 

respeito, responsabilidade e resiliência 

(NELSEN, 2015). 

Anos mais tarde, na década de 80, a 

Dra. Jane Nelsen e seu livro intitulado 

“Positive Discipline” trouxeram o assunto 

de volta, e, o popularizou tanto entre o meio 

acadêmico como entre o meio familiar. 

A disciplina positiva defendida e 

estimulada pela Dr.ª Nelsen é moldada nos 

estudos dos psiquiatras Adler e Dreikurs e 

tem como pilar três pontos: afeto, respeito e 

aprendizado mútuo. Seus fundamentos são 

demonstrar amor aos pequenos desde os 

primeiros dias de vida, se impor diante deles 

ensinando-lhes a compreensão sobre 

respeito e, por fim, saber ouvir e aprender 

com eles sempre (ALARCÓN; CAYCHO 

RODRÍGUEZ, 2015, p. 59–69). 

A disciplina positiva tem como base 

o senso do pertencimento, ou seja, fazer 

com que a criança se sinta conectada com o 

meio em que vive – seja o núcleo familiar 

ou escolar. É torná-la parte do todo, como 

membro ativo, atuante e fundamental para o 

desenvolvimento da comunidade em que 

convive (NELSEN, 2015). 

Educar é uma das tarefas mais 

difíceis para qualquer mãe ou pai. Não 

importa de qual geração se faça parte ou 

quantos filhos se tenha, sabe-se que cada 

criança é um indivíduo único e singular e 

precisa de um olhar afetuoso, uma postura 

gentil e firme e uma disciplina pensada 

exclusivamente nela. Por isso, muitos 

psicólogos, pedagogos e os próprios 

familiares vêm, ao longo das décadas, 

seguindo o programa da disciplina positiva 

na educação de crianças e jovens 

(KOLTERMANN; PARAVENTI, 2019, p. 

1–8). 

Educar por meio do afeto, da 

representatividade e do exemplo sem perder 

a firmeza é andar por uma linha tênue. 

Apesar disso, compreender e transmitir o 

amor impondo limites pode resultar, a longo 

prazo, em cidadãos conscientes sobre suas 

responsabilidades e seu lugar no mundo 

(NELSEN, 2015). 

A disciplina positiva traz uma 

dinâmica redonda e muito prazerosa tanto 

para as crianças como para os pais, pois 

torna cada membro da família um 

protagonista em potencial e reativa as 

relações de afeto dentro do núcleo familiar 

sem estresse, chantagens emocionais ou 

ameaças para conseguir ordem (NELSEN, 

2015). 

Deste modo, a disciplina positiva 

vem para resgatar a educação por meio do 

afeto, do exemplo, da compreensão e do 
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respeito. É uma troca de experiência, 

saberes e amor, tudo pautado no respeito e 

no poder do pertencimento social. 

 

Implementação da disciplina positiva no 

cotidiano 

 

Disciplina positiva, na verdade, 

nasceu com o objetivo de ser implementada 

no ambiente familiar e educacional. Afinal, 

é dentro de casa que os pequenos aprendem 

as primeiras noções de disciplina e 

educação. É importante, antes de iniciar o 

processo dentro de casa, que os pais 

compreendam e estudem o tema com calma, 

façam bastante pesquisa e mantenham a 

mente aberta para absorver e entender de 

fato o que é disciplina positiva, quais seus 

reais impactos e como visualizar seus 

impactos com o passar do tempo 

(ALTAFIM; RODRIGUES, 2015, p. 257–

262) .  

É necessário, também, que as 

famílias se conheçam muito bem, 

observando a personalidade de cada 

membro dentro do lar, a rotina do dia a dia, 

os gostos e interesses, tudo precisa ser 

planejado para que o processo de educação 

positiva renda bons frutos e seja confortável 

para todos (MARIA, 2016, p. 277). 

Antes de qualquer coisa, é preciso 

eliminar certos vícios comportamentais que 

estão intrínsecos no comportamento diário 

sem nem ao menos o indivíduo perceber, 

por exemplo: 

 Não ignore seu filho quando ele 

estiver falando: por mais ocupado 

ou atrasado que você esteja, pare e 

olhe para ele, ouça o que ele tem 

para dizer. 

 Não barganhe ou faça chantagem: 

é muito comum entre os pais, para 

conseguir algo das crianças, que 

barganhe “se você comer tudo 

depois pode mexer no celular”. 

NÃO FAÇA ISSO. 

 Não faça comparações: nem entre 

um filho e outro e nem com outras 

crianças; 

 Não grite para impor autoridade. 

 Não tire do seu filho o senso de 

responsabilidade: seja para cuidar 

de um brinquedo, uma roupa, para 

fazer o dever de casa ou cuidar do 

bichinho de estimação. 

Para que a disciplina positiva seja 

aplicada com sucesso é essencial que as 

famílias entendam a importância do afeto e 

do senso de pertencimento. Para que isso 

possa ser aplicado na rotina de uma casa, é 

essencial que os pais sigam algumas 

dinâmicas na hora de educar seus filhos, tais 

como: 

 Reserve um tempo produtivo em 

família: seja para conversar sobre o 

dia, para ensinar uma brincadeira, 

para ver televisão, contar uma 

história, brincar etc. É necessário 

criar esses laços; 
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 Olhe nos olhos: sempre que seu 

filho vier até você para perguntar 

algo ou contar alguma coisa, pare o 

que você estiver fazendo, olhe para 

ele e preste atenção. Olhe nos olhos 

do seu filho e deixe claro que você 

tem interesse no que ele está 

falando; 

 Demonstre afeto: não tenha medo 

ou pudor em demonstrar ao seu filho 

o quanto você o ama e o quanto ele 

é importante e querido para você, 

faça-o se sentir querido, acolhido e 

amado; 

 Imponha limites: dar afeto e 

atenção não é sinônimo de ser 

permissivo. Saiba impor sua 

presença e sua voz, criando um 

senso de hierarquia enquanto 

mantém um tom gentil e firme. 

Limites são essenciais para moldar a 

postura e o caráter de uma pessoa, 

mas sem gritos ou autoritarismo. 

Converse, explique os “nãos” e abra 

sempre um canal para o diálogo; 

 Dê responsabilidades: dar 

responsabilidade desde cedo para a 

criança, sobre seus objetos pessoais 

e, principalmente, sobre suas ações, 

é fundamental para que ela venha a 

compreender a dinâmica de se viver 

em sociedade, sem medos e sem 

cobranças excessivas (MARIA, 

2016, p. 277). 

 

Função da disciplina positiva dentro da 

educação de crianças 

 

A disciplina positiva é um 

complemento para educação de crianças. 

Ela vem para abrir as portas e facilitar o 

processo educacional, tanto no que diz 

respeito ao comportamento dos pequenos 

em sala de aula – com professores e colegas 

– como na dinâmica do ensino em si Nelsen 

(2015, p. 62). 

Crianças com maior compreensão 

de disciplina, hierarquia e, principalmente, 

que entendem a importância do saber, do 

diálogo e do convívio harmonioso em 

sociedade – ainda que de forma 

inconsciente – aprendem melhor e mais 

rápido Nelsen (2015, p. 62). 

Além disso, se sentir bem, 

respeitado e validado também é uma parte 

muito significativa em nosso aprendizado, 

evitando que certas travas sejam criadas e 

mantidas por longos períodos da vida (como 

é muito comum em crianças e jovens que 

passam por experiências traumáticas em 

âmbito escolar) (PRICINOTE, 2020, p. 1–

6). 

As escolas podem e devem usar a 

disciplina positiva para melhorar a troca de 

experiências entre alunos e professores, 

aplicando linguagens e exemplos que 

aproximem o conteúdo do aluno no dia a dia 

(PORTUGUESA, 2020, p. 1–21). 
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É essencial que professores e 

pedagogos entendam que não basta apenas 

ensinar o que vem descrito nos livros e 

apostilas, é preciso conhecer o indivíduo 

que está ali para aprender, demonstrando 

interesse por ele, pela sua individualidade, 

pelo bem-estar de cada um e não somente 

com uma nota no final do semestre (DE 

SOUZA; BARBOSA DO NASCIMENTO; 

FENSTERSEIFER, 2018, p. 143–159). 

A criança precisa se sentir acolhida 

em todos os meios que frequenta, precisa 

sentir-se segura, precisa confiar na figura 

adulta que conduz o seu caminhar, seja 

dentro de casa ou na escola. Toda criança 

deve ser tratada com afeto e cuidado, isso é 

fundamental para o ensino educacional. O 

professor precisa conhecer o aluno, 

compreender quais são suas dificuldades 

para poder ajudá-lo a superar um possível 

bloqueio da melhor maneira (MEZA-

CASCANTE; SUÁREZ-VALDÉS-

AYALA; SCHMIDT-QUESADA, 2015, p. 

3–24). 

Acredita-se que ninguém aprende de 

forma igual, como em um processo de 

produção em massa, ou com o famoso cópia 

e cola. Por isso, é necessário apoia-se na 

disciplina positiva para moldar 

metodologias e formas de ensino 

(MINETTO; LÖHR, 2016, p. 49–64). 

É necessário sempre prezar por uma 

metodologia participativa, onde há uma 

troca de saberes, de histórias e onde as 

portas estão sempre abertas para as 

novidades e para temas que são comuns e 

presentes na vida das crianças e jovens,  

como os games e redes sociais 

(GORBUNOVS, 2016, p. 1–6). 

O ensino não pode ser uma 

plataforma inflexível e quadrada, feita de 

uma maneira que torna sua adaptação às 

novas gerações extremamente difícil. Pelo 

contrário, a educação deve ser libertadora, 

flexível e olhar para cada indivíduo como 

único. Isso facilita o aprendizado como um 

todo, e nos permite ensinar a cada aluno 

sobre superação, socialização e 

comprometimento (FURGUERLE 

RANGEL; PACHECO BARRIOS; 

BASTIDAS PACHECO, 2018, p. 603–

620). 

A disciplina positiva vem ganhando 

força ao longo dos últimos anos, em tempos 

em que tecnologia avançada nos arremata a 

cada segundo com um mundo de 

informações. Ter tempo de qualidade para 

viver entre família se tornou essencial para 

muitas famílias que almejam criar seus 

filhos, desde os primeiros passos, para que 

se tornem indivíduos mais afáveis, 

responsáveis e conscientes sobre seu lugar 

na sociedade (FERREIRA; ANDRADE, 

2017, p. 245–252). 
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CONCLUSÕES 

 

A Disciplina Positiva encontra 

alguns obstáculos no processo ensino-

aprendizagem, como visto no decorrer desta 

pesquisa, que acabam prejudicando o 

exercício da função docente e o 

aproveitamento dos conhecimentos 

ministrados por parte dos alunos 

envolvidos. No entanto, é importante 

enxergar o disciplinamento como 

ferramenta de mudança social, isso quer 

dizer que o docente não deve almejar apenas 

a obediência do aluno, ou que sua aula flua 

num “mar silencioso”, mediante 

sujeitamento da criança, mas que se importe 

com uma educação a longo prazo, 

preparando-a para lidar com os conflitos 

cotidianos de maneira positiva. 

É comum encontrar educadores com 

ideias controversas no que diz respeito a 

rigidez/permissividade e firmeza/gentileza. 

De fato, a falta de crença na impossibilidade 

de ser firme e gentil ao mesmo tempo, 

convida os docentes a continuarem atuando 

por meio de castigos corporais e 

humilhantes. 

Nelsen (2015, p. 62) já dizia, “Às 

vezes, precisamos curar a relação antes de 

lidar com o mau comportamento”. 

É verídica a necessidade de 

desenvolver um novo olhar sobre o mau 

comportamento, as crianças nem sempre 

conseguem usar a comunicação verbal não 

violenta para falar sobre o que estão 

sentindo, portanto, nós, educadores, 

precisamos estar preparados para ajudá-las 

a decodificar estes sentimentos. Para isso, é 

necessário problematizar o olhar do docente 

a enxergar o que não está visível. A 

raiva/crise pode estar disfarçada em outras 

questões, tais como fome, medo, 

necessidade de se sentir aceito no meio em 

que se encontra e outras infinidades de 

sentimentos que a subjetividade humana 

pode nos oferecer. 

Deste modo, concluímos que o 

docente pode cultivar um olhar “positivo” 

para cada situação que venha a ocorrer em 

sala de aula, começando assim a 

desenvolver novos aprendizados a partir 

dos erros, sendo grato às infinitas 

contribuições que as crianças possam 

oferecer, promovendo uma educação mais 

respeitosa e acessível com todos os que dela 

usufruem. 
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RESUMO 

 

Desde a redemocratização, em 1985, e a promulgação da Constituição Federal de 1988, que a 

importância da educação é debatida no Brasil, com destaque para o estabelecimento do modelo 

de gestão democrática em nossas escolas públicas. Temos conhecimento do quanto o regime 

militar foi danoso para o país e para toda nossa sociedade durante mais de vinte anos em que 

perdurou o autoritarismo. Com a queda do regime, fazia-se necessário outro modelo 

educacional que privilegiasse a qualidade do ensino, a democracia nos propósitos e a atuação 

da comunidade na busca pelos anseios de educação restauradora. Dessa forma, surgiu, a partir 

de Constituição Federal de 1988, com a confirmação na Lei de Diretrizes e bases de 1996, 

observa-se uma mudança na política educacional do país, com a adoção da gestão democrática 

nas escolas públicas brasileiras, com o intuito de formar cidadãos plenamente capacitados para 

a vida em sociedade e conscientes dos seus direitos e deveres. Este artigo busca, de forma 

simples e direta, resumir os caminhos trilhados pela educação brasileira, desde o modelo 

vertical de cadeia de comando do regime militar até a implantação da gestão democrática e seus 

desafios, com ênfase na questão da participação da comunidade na construção de um novo 

projeto de educação, das competências pleiteadas aos gestores educacionais e dos 

procedimentos utilizados para que essa gestão seja, de fato, um diferencial na educação pública 

brasileira. 

 

Palavras-chave: Gestão democrática. Política educacional. Escola pública. Gestão 

participativa. 
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ABSTRACT 

 

Since the re-democratization, in 1985, and the promulgation of the Federal Constitution of 

1988, the importance of education is debated in Brazil, with emphasis on the establishment of 

the democratic management model in our public schools. We are aware of how harmful the 

military regime was to the country and to our entire society during more than twenty years in 

which authoritarianism persisted. With the fall of the regime, it was necessary to have another 

educational model that privileged the quality of teaching, democracy in the purposes and the 

role of the community in the search for the aspirations of restorative education. Thus, from the 

Federal Constitution of 1988, with the confirmation in the Law of Guidelines and bases of 1996, 

there was a change in the educational policy of the country, with the adoption of democratic 

management in Brazilian public schools, with the aim of to form citizens fully qualified for life 

in society and aware of their rights and duties. This article seeks, in a simple and direct way, to 

summarize the paths taken by Brazilian education, from the vertical model of chain of command 

of the military regime to the implementation of democratic management and its challenges, 

with emphasis on the issue of community participation in building a new education project, of 

the competences claimed by the educational managers and of the procedures used so that this 

management is, in fact, a differential in the Brazilian public education. 

 

Keywords: Democratic Management. Educational politics. Public School. Participatory 

Management.
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INTRODUÇÃO 

 

O século XXI trouxe com ele novos 

desafios e novas soluções para antigos 

padrões pré-determinados pela expertise em 

várias áreas do conhecimento humano. Uma 

delas, a gestão educacional, que por muitos 

anos foi tratada com descaso e relegada a 

segundo plano pelos governantes, e que, 

com a chegada do novo século, foi 

reconhecida como de grande importância 

para o desenvolvimento do país e aumento 

da qualidade do ensino praticado em nossas 

escolas. 

 Partindo, então, da premissa de que 

se faziam necessárias novas ações para a 

melhoria da qualidade da gestão 

educacional em nossas escolas públicas, 

que ao mesmo tempo em que resgatassem o 

espaço físico dessas escolas, também 

promovessem a melhoria de qualidade do 

ensino como um todo, pensou-se em 

reformular todo o modelo arcaico de 

estrutura e organização escolar que 

remontava ainda ao período do Brasil-

colônia, para modernizar e englobar a 

formação dos estudantes, desde a mais tenra 

idade até a sua transformação em força-

motriz para o desenvolvimento da nação já 

em idade adulta,  cujo processo de educação 

e amadurecimento, enquanto cidadão, tendo 

por base a democracia, a cidadania, a 

participação em sociedade e o respeito. 

Assim, como parte dessa nova 

política educacional, tornou-se fundamental 

a implantação de um novo modelo de escola 

que formasse pessoas plenamente 

capacitadas para exercer os seus direitos de 

cidadãos, que participassem ativamente da 

vida social, econômica e política da Nação, 

ao mesmo tempo em que não se 

esquivassem de cumprir com a sua parcela 

de deveres e também soubessem como se 

portar para viver em sociedade.  

A gestão democrática participativa 

nos orienta a criarmos uma nova escola em 

quer todos participem na organização de 

novas formas de pensar e aprendizagens.  

Ao contrário da velha escola, onde a 

direção determina o que deve ser feito, 

como deve ser feito e para que deve ser 

feito, sem admitir nenhuma interferência 

externa, a nova escola é moderna, 

funcional, democrática e participativa, onde 

todos, do aluno ao gestor, passando por 

pais, professores, funcionários e demais 

colaboradores, além de serem ouvintes 

também são proponentes.  

Por essa razão ela atrai não somente 

aqueles que dela se utilizam, mas toda a 

comunidade ao seu redor, de modo que, ao 

se sentir valorizada, essa mesma 

comunidade passa também a valorizar 

aquele espaço como importante para as 

vidas não somente dos seus jovens alunos, 

mas também das famílias que ali residem, já 
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que a escola passa a ser o coração desse 

novo projeto de cidadania e inclusão. 

Um novo modelo de escola, no 

entanto, requer, antes de mais nada, que a 

gestão educacional seja dirigida de modo a 

fomentar a cooperação entre escola e 

comunidade, pois somente através dessa 

parceria a escola poderá, de fato, se tornar 

extensiva, progressista e igualitária, de 

modo a conseguir cooptar a simpatia e 

parceria da comunidade onde está inserida. 

Por isso, a gestão, e o gestor, 

especificamente, deve ser capacitado para 

exercer seu cargo de forma amplamente 

democrática, concebendo parcerias, 

comunicando-se de forma clara e concisa, 

ouvindo e acatando sugestões, informando-

se sobre as necessidades da comunidade ao 

redor, abrindo as portas da escola para essa 

comunidade e delegando tarefas com 

conhecimento de causa.  

Para conseguir essas habilidades, o 

gestor necessita aprender novos princípios 

da gestão democrática, deixando de lado os 

seus antigos conceitos e preconceitos e 

transformando suas práticas de gestão. 

A sociologia confirma que quanto 

mais o ser humano interage e participa de 

um projeto, mais ele se sentirá ligado física 

e emocionalmente a esse projeto. Essa 

necessidade humana de se sentir parte de 

um todo, esse desejo de pertencimento, é o 

que faz com que o ser humano lute por 

causas que lhes são simpáticas.  

Habilidades para saber lidar com 

pessoas culturalmente e socialmente 

diferentes, administrar, trocar experiências, 

saber ouvir, aceitar sugestões e atrair essas 

pessoas para o projeto são importantes 

competências do novo gestor educacional, 

porque somente a partir dessa interação 

escola/comunidade é que os bons resultados 

virão. O trabalho de equipe, o processo 

participativo, tudo isso faz com que o nível 

de ensino melhore, porque a gestão 

democrática, além de inclusão, é também 

uma forma de fazer com que os excluídos 

tenham a chance de se sentirem incluídos. 

A gestão participativa faz com que 

todos, dos familiares dos alunos aos 

gestores, professores e funcionários da 

escola, se juntem com o propósito de 

colaborarem para a melhoria do ensino e 

para a formação de cidadãos. Já não é 

suficiente que o aluno apenas esteja em sala 

de aula para que o processo educacional 

aconteça, é fundamental e indispensável 

que a escola assegure a ele todos os meios 

possíveis para que ele consiga reter o 

conhecimento e mais, possa utilizar o que 

aprendeu para melhorar a sua vida e a vida 

da sua comunidade. Isso é a gestão 

democrática em sua mais perfeita definição, 

e que abordaremos neste artigo.
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METODOLOGIA 

 

A abordagem e a estratégia 

metodológica definida por este estudo 

procedem de revisão de literatura, cujas 

fontes de pesquisas são derivadas da 

utilização de artigos científicos nacionais e 

internacionais a partir de consultas às bases 

de dados Scielo (Scientifc Eletronic Library 

Online), cujas fontes de pesquisas são 

derivadas da utilização de artigos 

científicos e livros, cujos assuntos 

abordados nos mesmos referem-se ao tema 

tratado. Para o desenvolvimento deste 

trabalho foram utilizadas pesquisas 

qualitativas com procedimentos e técnicas 

de revisão para o embasamento teórico do 

texto e pesquisas de artigos referentes ao 

tema estudado.  

O método da análise de conteúdo foi 

utilizado para a análise qualitativa, trata-se 

de um conjunto de técnicas que visa obter, 

por metodologia ordenada e objetiva, a 

explicitação e sistematização do conteúdo 

de documentos ou mensagens, por meio da 

construção de indicadores que permitam a 

inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção dessas mensagens. 

A coleta das informações foi obtida 

por meio de pesquisas efetuadas dos 

teóricos mencionados nas referências 

bibliográficas e foi realizada e construídos 

em conformidade com as normas da ABNT.

RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

Contexto histórico da gestão democrática 
 

A partir da tomada de poder pelo 

regime militar, em 1964, a educação no 

Brasil passou a vivenciar um processo de 

centralização do trabalho pedagógico, numa 

hierarquia verticalizada baseada em 

estabelecimento de normas e cumprimento 

de ordens, bastando cumprir um plano 

previamente elaborado, sem a participação 

dos familiares ou de outros envolvidos na 

educação informal dos alunos.  

Aos poucos, porém, os movimentos 

populares se insurgiram contra as 

imposições. A vontade popular buscava um 

novo modelo de educação que refletisse os 

anseios democráticos do nosso povo e que 

de fato representasse a esperança de um 

futuro melhor através da educação. 

Inicialmente no final dos anos 70 e também 

durante toda a década de 80, vários 

movimentos políticos e populares ganharam 

as ruas de Norte a Sul do Brasil, exigindo a 

volta da normalidade democrática, das 

eleições diretas em todos os níveis, dos 

exilados políticos e da liberdade de 

pensamento, o que também trazia o foco das 

atenções o tema da gestão participativa no 

sistema educacional 

Em que pese só tenha ocorrido, de 

fato, em 1985, a derrocada do regime militar 
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brasileiro começou a acontecer mesmo em 

meados da década de 1970, com a falência 

da economia, que trouxe a hiperinflação, e 

a alta do petróleo, que provocou uma grave 

crise econômica internacional. As lutas 

políticas pela democracia, pela anistia 

ampla, geral e irrestrita, pela volta das 

eleições diretas para presidente da 

República serviram para preparar o país 

para o grande momento que viria logo a 

seguir: o reestabelecimento do regime 

democrático. 

Com a eleição de Tancredo Neves, 

ainda que de forma indireta, via Colégio 

Eleitoral, o Brasil dava um grande passo em 

direção ao amadurecimento político e 

social. Mesmo sem a presença de Tancredo 

Neves, falecido antes de assumir o cargo de 

Presidente da República, o novo governo 

buscava retomar o caminho da democracia 

e da justiça social.  

Em 1987, a Assembleia Nacional 

Constituinte reuniu-se para elaborar uma 

nova constituição, pois a que vigorava era 

ainda do regime militar e não servia para os 

novos tempos democráticos que sopravam 

sobre o país. Deputados e Senadores eleitos 

democraticamente deram forma à nova 

Constituição Federal, que, em que pese 

apresentar avanços consideráveis em 

diversas áreas, ainda trazia no seu âmago 

contradições que refletiam as tendências 

conservadoras dos representantes 

constituintes.  

Mesmo assim, setores progressistas 

se organizaram e se uniram em benefício da 

educação para aprovar princípios que 

garantissem uma escola democrática, plural 

e justa, e que pudesse, mas que formar 

apenas alunos, formar cidadãos 

preocupados e comprometidos com o bem-

estar da sociedade e preparados para a vida 

profissional. Por força de Lei, a educação no 

Brasil também tem o dever de promover a 

inclusão social, como bem podemos 

perceber através do artigo 205 da 

Constituição Federal de 1988: “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.” Brasil (1988). 

Para a democratização do ensino, no 

entanto, se faz necessário uma política geral 

do Estado que apoie e dê continuidade ao 

projeto. No Brasil, infelizmente, ainda reina 

a velha tática da política de 

descontinuidade, pois administradores 

públicos que se sucedem nos cargos de 

comando costumam descontinuar projetos 

de administrações anteriores pelo simples 

fato de não terem sido implementados por 

eles.  

Dessa forma, fazia-se necessário 

que houvesse uma proteção às novas 

conquistas, de modo que não pudessem ser 

desfeitas simplesmente pela sucessão de 
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governos antagônicos, e isso foi alcançado 

através de dois mecanismos legais, a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), e o Plano 

Nacional de Educação (PNE).  

O princípio da gestão democrática 

no ensino público instituído na Constituição 

Federal de 1988, foi regulamentado na 

década seguinte pela LDB (Lei Nº. 

9.394/96) que trata das “normas de gestão 

democrática do ensino público na educação 

básica”, inclusive, garantindo a 

“participação dos profissionais da educação 

na elaboração do projeto pedagógico da 

escola” e a “participação das comunidades 

escolares e local em conselhos escolares ou 

equivalentes” (arts. 3º e 14). 

 

As conquistas alcançadas pela 

aprovação da nova CF/1988 

demandavam a elaboração de novos 

aparatos legais para cumprir as 

diretrizes instituídas. Dessa forma, 

seguindo os preceitos constitucionais, 

na esteira da redemocratização do 

País, foram aprovadas e sancionadas a 

LDB, Lei nº 9.394/1996 e, mais 

recentemente, a Lei nº 13.005/2014 

que institui o Plano Nacional de 

Educação - PNE. Ambas seguem a 

diretriz constitucional, no tocante à 

instituição da gestão democrática 

como princípio do ensino. (BRASIL - 

CONSELHO NACIONAL DE 

EDUCAÇÃO - CÂMARA DE 

EDUCAÇÃO BÁSICA. P. 15.2014). 
 

Em que pese o princípio da gestão 

democrática tenha ficado restrito à esfera 

pública devido à forte pressão de setores 

privados da educação brasileira, ele, de 

certa forma, ainda assim conseguiu suprir 

grande parte do propósito de toda sociedade 

em implementar mudanças no país com a 

troca de regime político e a consequente 

redemocratização.  

Tendo em Paulo Freire (1921-1997) 

seu maior modelo e principal teórico, a 

gestão democrática, assim como a obra de 

Freire, prega o diálogo, a inclusão e a 

participação da sociedade na construção de 

um novo paradigma na educação. Segundo 

Freire, somente a partir do diálogo entre o 

professor e o aluno, a capacidade crítica 

deste último pode ser desenvolvida, 

preparando-o para sua vida adulta como um 

cidadão consciente e capacitado a viver em 

sociedade. Conceber o conhecimento como 

forma de capacitar o aluno a expressar suas 

ideias ao mesmo tempo em que ouve as 

pessoas ao seu redor é a principal conquista 

da democracia, ainda segundo Freire. 

Concretizar a gestão democrática no 

sistema de ensino, no entanto, ainda é um 

grande desafio, por se tratar de uma modelo 

implantado recentemente e por ainda 

termos toda uma cultura baseada na 

racionalidade técnica e não na troca de 

experiências. 

 

A prática da gestão democrática nas 

escolas brasileiras 

 

Em um passado bem recente, a 

administração escolar utilizou-se de 

referências burocráticas, inspiradas nas 

organizações militares e nas organizações 

empresariais, com foco na política de 
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resultados através de disciplina, regras e 

controle organizacional vertical. Nesse 

modelo de escola, é praticamente 

inexistente a participação de pessoas de fora 

da comunidade escolar, pois pais e 

coletividade em geral são quase que 

excluídos do dia a dia da organização 

escolar, salvo em datas específicas como 

festividades e datas cívicas.  

Essa organização burocrática 

proporcionou um alto índice de evasão 

escolar e repetência, pois a falta de apoio e 

o desinteresse, principalmente dos pais, 

acabavam por fazer com que os alunos 

ficassem dispersos e desestimulados a 

prosseguir os estudos.  

Com a prática da gestão democrática 

nas escolas, no entanto, a educação passou 

a ser estruturada de forma totalmente 

oposta, em um modelo de organização 

objetivo, com a abertura da escola para a 

comunidade, com a convocação dos pais, 

que de simples coadjuvantes passaram a ser 

colaboradores de vital importância na 

estrutura escolar. 

Isso só se tornou possível com a 

gestão democrática, que trouxe para dentro 

da escola a participação da comunidade 

através de ações simples, mas de grande 

impacto na estrutura da equipe de 

colaboradores, agregando pessoas, 

incentivando-as a lutar pelo bem coletivo e 

pelo crescimento individual enquanto seres 

humanos, numa estruturação fomentada 

entre gestores, professores alunos e 

colaboradores.  

Sobre isso, nos diz Lück: 

A escola é uma 

organização social constituída pela 

sociedade para cultivar e transmitir 

valores sociais elevados e 

contribuir para a formação de seus 

alunos, mediante experiências de 

aprendizagem e ambiente 

educacional condizentes com os 

fundamentos, princípios e 

objetivos da educação. O seu 

ambiente é considerado de vital 

importância para o 

desenvolvimento de 

aprendizagens significativas que 

possibilitem aos alunos 

conhecerem o mundo e 

conhecerem-se no mundo, como 

condição para o desenvolvimento 

de sua capacidade de atuação 

cidadã. (LÜCK, 2009, p.20). 

 

Essa forma de gestão democrática 

no campo educacional, por sua vez, tem 

despertado bastante interesse nas últimas 

décadas, e isso se traduz na quantidade de 

lançamentos de livros, produções 

acadêmicas e cursos que abordam o tema 

em questão.  

Considerando-se que a gestão 

educacional é o meio cuja finalidade 

objetiva as ações de transmitir o 

conhecimento (por parte dos professores) e 

receber o aprendizado (por parte dos 

alunos), é mister que consigamos 

compreender todas as suas nuances e 

particularidades como forma de estabelecer 

as perspectivas e metas que lhe são 

apresentadas no dia a dia de uma escola. 

Neste caso, a gestão democrática tem por 

objetivo fortalecer a democracia através do 
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caráter público e gratuito da educação e da 

busca permanente pela excelência na 

qualidade de ensino (GIROTTO 2018). 

Todo o processo de democratização da 

gestão escolar requer uma alteração de 

procedimentos em todos os níveis 

hierárquicos da administração para que se 

possa construir, de fato, uma escola de 

qualidade, com capacidade de mudar as 

vidas dos que dela de alguma forma se 

utilizam, sejam alunos, pais, membros da 

própria administração ou gestores. 

 

Gestão educacional corresponde 

ao processo de gerir a dinâmica do 

sistema de ensino com um todo e 

de coordenação das escolas em 

específico, afinado com as 

diretrizes e políticas educacionais 

públicas, para a implementação 

das políticas educacionais e 

projetos pedagógicos das escolas 

compromissados com os 

princípios da democracia e com 

métodos que organizem e criem 

condições para um ambiente 

educacional autônomo (...). 

(LÜCK, 2015 p.35, APUD 2006). 

 

A gênese da ideia democrático-

participativa na gestão repousa no fato de 

que a finalidade ambicionada por uma 

equipe administrativa dependerá da visão 

que o gestor tem da gestão escolar. Esta 

visão, diferente do que era praticado no 

antigo método, solicita um 

comprometimento das partes envolvidas em 

torno de um propósito comum a todos: a 

qualidade do ensino.  

É bom frisar, no entanto, que essa 

participação na vida escolar dos alunos não 

pode e não deve ser conseguida de forma 

coagida ou com constrangimento, mas 

através de uma construção baseada em 

confiança, reciprocidade e liberdade de 

escolha. 

 

Não se pode esquecer que as 

dificuldades de participação são 

muitas, indo desde a resistência 

dos que podem perder privilégios 

até a falta de metodologias 

adequadas, passando pela falta de 

compreensão, dificuldades postas 

pelas estruturas existentes e 

vontade política de concretizá-la. 

A realidade pode ser mudada só 

porque e só na medida em que nós 

mesmos a produzimos e na medida 

em que saibamos que é produzida 

por nós. (GIANCATERINO, 

2010, p.65). 

 

Nesse caso, caberá ao gestor 

viabilizar ações que permitam a 

participação de todos e que garantam o 

desenvolvimento de seus profissionais, 

favorecendo a capacitação das práticas 

pedagógicas. 

Somente através da participação de 

todos os colaboradores, trabalhando nas 

metas discutidas, avaliadas, compartilhadas 

e definidas pela coletividade, que o nível de 

qualidade da educação irá crescer na 

medida em que todos estejam focados e 

envolvidos no processo.  

De acordo com o princípio da gestão 

democrática: 
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“a realização do processo de 

gestão inclui também a 

participação ativa de todos os 

professores e da comunidade 

escolar como um todo, de modo a 

contribuírem para a efetivação da 

gestão democrática que garante 

qualidade para todos os alunos” 

Lück, (2009). 

 

Sobre isso, nos aduz Rocha: 

 

[...] a concepção de gestão 

democrática e participativa exige 

mudanças nas formas de pensar o 

espaço escolar. Mudanças que 

atingem professores, funcionários, 

pais, e gestores, convergindo às 

novas formas de organização de 

conteúdos e novas formas de 

pensar a aprendizagem (ROCHA; 

SILVA, 2009, p. 12). 

 

Ainda segundo Freire:  

 

É pensando criticamente a prática 

de hoje ou de ontem que se pode 

melhorar a próxima. O próprio 

discurso teórico, necessário à 

reflexão crítica, tem de ser de tal 

modo concreto que quase se 

confunda com a prática. O seu 

"distanciamento" epistemológico 

da prática enquanto objeto de sua 

análise, deve dela "aproximá-lo" 

ao máximo.  

Quanto melhor faça esta operação 

tanto mais inteligência ganha da 

prática em análise e maior 

comunicabilidade exerce em torno 

da superação da ingenuidade pela 

rigorosidade. Por outro lado, 

quanto mais me assumo como 

estou sendo e percebo a ou as 

razões de ser de porque estou 

sendo assim, mais me torno capaz 

de mudar, de promover-me, no 

caso, do estado de curiosidade 

ingênua para o de curiosidade 

epistemológica. Não é possível a 

assunção que o sujeito faz de si 

numa certa forma de estar sendo 

sem a disponibilidade para mudar. 

Para mudar e de cujo processo se 

faz necessariamente sujeito 

também. (FREIRE, 2011, APUD 

1996, p. 39 e 40). 

 

A escola enquanto espaço físico 

 

Assim como a democracia não pode 

ser feita somente por leis ou decretos, todas 

as pessoas têm direito às suas próprias 

escolhas, mesmo com todas as dificuldades 

e limitações. Ao optar pelo diálogo 

democrático, a gestão participativa nos 

lembra que a democracia se cumpre no fazer 

e no participar, e por isso abraça a ideia de 

inclusão, de diálogo e de justiça que são 

imprescindíveis à democracia; é na 

diversidade de raças, credos, ideias e 

pensamentos que se criam elos entre 

interesses individuais e coletivos. 

Na escola democrática, a 

convivência pacífica entre diferentes 

correntes de pensamentos, posicionamentos 

e possibilidades proporciona o debate de 

ideias, a troca de experiências e o respeito 

pelas diferentes opiniões, porque a 

democracia reconhece a pluralidade dos 

seus integrantes e lhes abre as portas para 

colaboração na construção de um processo 

educativo mais eficaz e consistente. Dessa 

forma, a gestão democrática participativa 

incentiva a participação de todos do grupo 

com ideias, opiniões, garantindo sempre 

que a decisão final será tomada pelo grupo 

e não por uma única pessoa. Segundo Lück 

(2010, p. 29): 

 



109 Rev. Dimensão, Maceió, v. 2, n. 2, p. 99-114, abr./jun. 2020 

Tenório et al. 

A participação, em seu sentido 

pleno, caracteriza-se por uma 

força de atuação consciente pala 

qual os membros de uma unidade 

social reconhecem e assumem seu 

poder de exercer influência na 

determinação da dinâmica dessa 

unidade, de sua cultura e de seus 

resultados, poder esse resultante 

de sua competência e vontade de 

compreender, decidir e agir sobre 

questões que lhe são afetadas, 

dando-lhe unidade, vigor e 

direcionamento firme.” 

 

Independentemente do tipo de 

administração sobre o qual estejamos 

tratando, a palavra administrar significa 

empregar conscientemente os recursos 

existentes para a execução de tarefas ou 

objetivos, pois “administração é a utilização 

racional de recursos para a realização de 

fins determinados” Paro, (2010). Nesse 

quesito, são muitos os desafios.  

Cabe à escola, além da tarefa 

específica de trazer para si a 

responsabilidade de ser o fator de mudança 

da comunidade onde está inserida, gerir o 

seu pessoal, seus recursos financeiros e 

materiais e também os recursos imateriais.  

Por se tratar de um tipo de 

organização diferenciada e única, a escola 

pública, muitas vezes, não oferece os 

requisitos básicos para o desenvolvimento 

do trabalho como deveria acontecer. Assim, 

seus quadros de funcionários e 

colaboradores devem receber, por parte do 

poder público e dos gestores, todas as 

condições para efetivamente 

desempenharem as suas funções da melhor 

forma possível.  

A escola, enquanto espaço físico, 

deve estar apta a receber os alunos em um 

espaço asseado, seguro, com todo os 

equipamentos e dependências em perfeito 

funcionamento (mesas, carteiras escolares, 

cadeiras, quadros-negros, biblioteca, área 

de esportes, cantina, cozinha, espaço para 

recreação e etc.), além de material didático, 

paradidático e um bom método de ensino, 

para facilitação do processo de 

aprendizagem, a própria razão de existir da 

escola. 

Outro desafio para a gestão 

democrática diz respeito à execução das 

políticas públicas, que em geral deixam a 

desejar em relação às necessidades das 

comunidades. Muitas vezes os próprios 

administradores e colaboradores têm de 

tomar para si tarefas que deveriam ser 

realizadas ou postas em prática pelas 

autoridades municipais, estaduais ou 

federais. Isso desvia o foco da escola, que 

deveria estar voltado cem por cento para a 

melhoria do sistema educacional como um 

todo e da qualidade do ensino dos seus 

próprios alunos de forma mais particular 

(SOUZA, 2019). 

Instituir a gestão democrática 

educacional no século XXI é ter um forte 

compromisso com a formação de cidadãos 

conscientes e preparados. Comparando 

escolas cujas práticas administrativas foram 
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embasadas em gestões democráticas, 

percebemos claramente um maior 

engajamento entre os seus colaboradores e 

uma maior socialização nos contatos 

humanos, em relação àquelas que 

mantiveram antigas práticas 

administrativas.  

Depreende-se, pois, que, quando há 

comprometimento, envolvimento e 

participação de todos, a gestão torna-se um 

aprendizado coletivo, onde todos saem 

ganhando, principalmente os alunos, 

principais beneficiários com o ganho de 

qualidade da educação.  

 

O papel facilitador de gestores, 

professores e familiares 

 

Toda gestão pressupõe o 

entendimento como forma de solucionar 

divergências e encontrar um consenso. A 

gestão democrática é tão somente colocar 

em prática essa busca pelo entendimento 

através do diálogo para atingir um bem 

comum, a saber, que os alunos possam obter 

sucesso em todas as etapas do seu 

aprendizado.  

Segundo Lück, (2009), no ambiente 

escolar o diretor é o líder e a ele cabe a 

condução do processo, mas compete aos 

colaboradores a organização do trabalho de 

modo que todos possam participar. O fato 

de que o interesse coletivo tenha seu foco de 

atenção dirigido a uma única direção não 

significa, porém, que não ocorrerão 

disputas e discordâncias dentro da equipe. 

Conflitos sempre existirão, e mesmo dentro 

da gestão democrática eles acontecerão, 

cabendo aos gestores saberem administrar 

esses conflitos de modo que todos os 

envolvidos se sintam confortáveis em 

buscar uma solução que seja de bom termo 

para todas as partes envolvidas, e que haja 

uma tomada de decisão sempre baseada na 

vontade da maioria, que é o princípio básico 

da democracia.  

Esta é a grande diferença entre o 

modelo autoritário de gestão escolar, onde 

as ordens se impunham na cadeia de 

comando, do mais alto ao menos graduado 

colaborador, e o modelo democrático, onde 

todos, independentemente de cargos ou 

funções exercidas, podem opinar e serem 

levados em consideração de forma 

igualitária.  

E é justamente essa prática saudável 

da democracia no ambiente escolar que 

proporciona aos alunos uma educação de 

qualidade, já que a cooperação é um dos 

fatores fundamentais na gestão 

democrática. O comprometimento, tanto 

dos pais quanto da comunidade, no 

acompanhamento e desenvolvimento dos 

alunos, é de primordial importância na 

elaboração do plano pedagógico. O fato de 

estarem participando ativamente da vida 

escolar, representa o apoio dessas 

comunidades aos poderes executivo e 
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legislativo para a criação de leis que 

atendem às demandas do setor de educação.  

Haja vista a importância do 

professor para qualquer projeto 

educacional, não podemos falar de 

qualidade de ensino sem trazer ao centro da 

discussão o papel desempenhado pelos 

profissionais do ensino em todo o processo 

educativo. Sem dúvida professores são 

essenciais à vida de todos os seres humanos 

na medida em que eles ajudam a forjar a 

personalidade, o caráter e o 

desenvolvimento pessoal de cada um dos 

alunos.  

Segundo Piaget & Bärtel (2018), a 

afetividade do aluno em relação ao seu 

professor é um fator preponderante para a 

aprendizagem, na medida em que ela 

aumenta motivação do aluno para o 

desenvolvimento intelectual.  

Depreende-se, pois, que o professor 

deve ter a capacidade e o discernimento 

para não somente conquistar a atenção dos 

alunos, como também para ganhar a sua 

confiança. Quando o aluno confia em seu 

mestre, o processo de aprendizagem é 

facilitado, porque através dessa confiança 

ele é levado a interessar pelo assunto em 

questão e tem a sua motivação para 

aprender aumentada. Esse estímulo aparece 

na forma de mudanças de ambiente, aulas 

participativas e diferenciadas, inclusão de 

assuntos relevantes para os alunos, como 

música, audiovisuais e assuntos atuais sobre 

a realidade que ele vive na sua comunidade. 

É, pois, dever da escola 

proporcionar boas condições de trabalho 

aos professores, apoiando-o desde a sua 

formação acadêmica até a qualidade no 

material didático, passando também por 

cursos de extensão e capacitação periódica, 

para que ela possa cumprir com a sua 

missão de levar conhecimento aos alunos da 

melhor forma possível. 

Há que se frisar também o papel 

preponderante da família em todo projeto de 

gestão democrática na escola. É 

principalmente nesse engajamento que 

repousa grande parte do sucesso do novo 

modelo, porque é justamente a partir da 

família que o aluno se sente seguro e 

incentivado a ultrapassar as dificuldades e a 

progredir em sua vida escolar. É importante 

que o gestor esteja atento a essa necessidade 

de trazer as famílias dos alunos para dentro 

da escola muito além de somente nas 

tradicionais programações do ano letivo. O 

familiar deve estar ciente que a escola 

necessita da sua presença, pois quando há a 

união em busca do mesmo propósito, os 

resultados aparecem com mais rapidez. 
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CONCLUSÕES 

 

Muito além de poder ser 

considerada apenas como a prática de abrir 

a escola aos colaboradores, sejam eles 

funcionários ou não, a gestão escolar 

participativa tem mudado os rumos da 

educação no Brasil, desde a sua 

implantação, com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988.  

Partindo de uma época onde não 

havia liberdade de expressão, logo após o 

golpe de 1964, nossas escolas seguiam um 

modelo de gestão bem parecido com a 

hierarquia militar, onde as ordens eram 

determinadas por uma cúpula de intocáveis 

e cumpridas pelo restante da equipe. Assim 

como um retrato do país, o nosso modelo 

educacional carecia de democracia e 

diálogo, pois a partir da instauração da 

ditadura militar, a lenta degradação do 

sistema educacional público, 

predominantemente utilizado por famílias 

de baixa renda, foi se fazendo notar através 

da crescente evasão escolar e das altas taxas 

de repetência. 

A partir de meados dos anos 70 e no 

decorrer de quase toda a década seguinte, no 

entanto, com a crescente insatisfação e 

politização da nossa sociedade, o povo saiu 

às ruas para cobrar do governo a liberdade 

que lhe era negada até então. As greves dos 

sindicatos de trabalhadores e os 

movimentos sociais em favor da anistia dos 

exilados políticos e das eleições diretas em 

todos os níveis, que desembocaram no 

movimento das Diretas Já, que pedia 

eleições livres para Presidente da 

República, foram o ponto de partida para a 

queda do regime militar, ainda que por vias 

indiretas do Colégio Eleitoral, o último 

sopro de vida do regime. 

Em 1985, com a implantação do 

primeiro governo civil após vinte anos de 

ditadura militar, a democracia retornou ao 

centro da vida política brasileira e o desejo 

de modificar o país tomou forma na 

Assembleia Nacional Constituinte que 

promulgou a nova Constituição Federal de 

1988. E, com ela, uma das áreas mais 

problemáticas da Nação pode, enfim, ter a 

sua democracia instaurada através da 

Constituição, com a implantação do modelo 

de gestão democrática em nossas escolas 

públicas. Foram criados então mecanismos 

para que esse novo modelo de gestão 

pudesse ser desenvolvido legalmente, a Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB), e o Plano 

Nacional de Educação (PNE) como forma 

de garantir a continuidade do processo de 

democratização em nossas escolas. 

Alicerçada, basicamente, no acesso 

irrestrito da comunidade ao espaço físico da 

escola e no seu envolvimento na vida 

escolar dos alunos, e tendo como objetivo a 

melhoria na qualidade do ensino e a 

formação de cidadãos com apurado senso 

de democracia, de cidadania e de respeito, a 
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gestão democrática revolucionou a forma 

de se pensar a educação no Brasil.  

Um dos principais responsáveis pela 

sua implantação e teórico cuja obra norteia 

boa parte do ideal de democracia no sistema 

educacional brasileiro é Paulo Freire, cujas 

ideias de diálogo e respeito entre mestre e 

aprendiz encontraram eco no novo modelo.   

Por se tratar de uma ação coletiva, a 

gestão democrática deve ser pensada e 

praticada segundo as perspectivas da 

comunidade onde está inserida, do 

comprometimento com a melhoria das 

condições de vida dos alunos, de suas 

famílias, de uma formação que permita o 

livre pensamento e exposição de ideias, da 

valorização dos profissionais da educação e 

da transformação do espaço da escola em 

referência para toda a sociedade. 

A melhoria da qualidade de ensino 

deve ser um objetivo comum de gestores, 

professores, colaboradores e alunos. A 

comunidade deve ser incentivada a se 

inserir no ambiente escolar como forma 

democrática de colaborar com ideias, com 

sugestões, agregando pessoas, 

incentivando-as a lutar pelo bem coletivo e 

pelo crescimento individual de cada um. A 

convivência pacífica entre diferentes 

correntes de pensamentos também é um 

fator que proporciona o debate de ideias e 

troca de experiências, já que a democracia 

abre as portas para colaboração na 

construção de um processo educativo eficaz 

e consistente. 

Por todos os fatores que a gestão 

democrática na escola pública nos 

apresenta, chegamos à conclusão de que ela, 

mais do que um simples modelo educativo, 

é um conceito prático que deve ser vivido e 

aplicado no dia a dia da escola e na 

colaboração entre todos, sejam gestores, 

professores, funcionários, familiares ou 

alunos, na busca por uma escola mais justa, 

mais democrática e voltada aos interesses 

da comunidade que a cerca.
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INFECÇÃO CRUZADA NA ODONTOLOGIA: RISCOS E DIRETRIZES 
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José Silva de Menezes2 

Betijane Soares de Barros3 

 

RESUMO 

 

O propósito desta revisão de literatura baseou em discutir sobre o desafio dos profissionais em 

odontologia diante a infecção cruzada na odontologia. O controle da de infecção na prática 

odontológica, pode ser realizada através da implantação de um protocolo, com inúmeras as 

medidas capazes de interferir na cadeia de infecção, proporcionando um atendimento 

odontológico seguro ao paciente. (KOHN,2004). A prevenção da infecção deve ser por meio 

de métodos educativos que ressaltam a necessidade da vacinação, é necessária para evitar um 

ciclo de transmissão, tendo em vista que a prevenção é o melhor caminho para resguardar o 

bem-estar dos pacientes e dos profissionais envolvidos em odontologia. 
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo Barreto et al. (2011) os 

profissionais de saúde estão expostos a risco 

de infecção cruzada, ou seja, transmissão de 

agentes infecciosos dentro do ambiente 

clínico. O contágio se dá geralmente através 

do contato de pessoa para pessoa, pelo ar ou 

através de objetos contaminados. 

Para Azeredo et al. (2011) o 

ambiente clinico necessita de 

procedimentos de proteção contra possíveis 

riscos infecciosos, através de esterilização e 

desinfecção, garantindo maior proteção aos 

pacientes e ao próprio profissional. Khan et 

al., (2012) relata que a incidência de 

contaminação cruzada está relacionada o 

fato de profissionais da área odontológica 

não adotarem métodos eficazes de controle 

de infecção em seus consultórios. 

Fialho (2011) cita a importância da 

conscientização dos riscos de contaminação 

durante o atendimento odontológico, já que 

geralmente as infecções estão relacionadas 

aos instrumentos odontológicos, assim, 

durante a realização dos procedimentos 

odontológicos há uma exposição de todos 

os envolvidos na atividade. Apesar de expor 

pessoas às doenças infecciosas, grandes 

partes desses profissionais ainda se 

mostram resistentes à adoção de medidas de 

controle de infecção. 

O mesmo autor relata que a 

segurança no ambiente odontológico é de 

grande importância, pois, estão expostos a 

várias contaminações, infecções, etc. Nesse 

contexto, garantir a proteção do usuário, a 

proteção da vida, saúde e segurança contra 

os riscos por práticas no fornecimento de 

produtos e serviços. Orientar a equipe sobre 

o controle de infecção na prática 

odontológica é de responsabilidade do 

cirurgião dentista. 

Knackfuss (2011) assevera a 

importância da conscientização sobre a 

prevenção e a implementação de métodos 

como o uso de luvas, de máscaras, óculos de 

proteção e imunização contra o vírus da 

hepatite B (HBV) por meio de vacina. 

Entretanto, muitos não utilizam uma série 

de procedimentos de controle de infecção.  

Martoni (2010) relata que o sangue 

e a saliva potencializam a possibilidade de 

concentração de vírus e bactérias 

patogênicas, fator agravado quando não há 

um controle adequado da infecção cruzada, 

colocando em risco a saúde de pacientes e 

demais pessoas da equipe odontológicas. 

Nesse contexto os Equipamentos de 

Proteção Individual (E.P.I) e barreiras 

protetoras para isolar o contato direto com 

equipamentos que devem ser previamente 

desinfetados, são importantes no controle 

de infecções.  

Alguns órgãos de saúde, como, 

Center for Disease Control (CDC), 

American Dental Association (ADA), 

Ministério da Saúde, elaboraram diretrizes 
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a serem seguidas pelo profissional e sua 

equipe. Estas diretrizes têm como objetivo 

central combater as infecções no ambiente 

odontológico, e são constantemente 

aprimoradas com o intuito de tornar o 

atendimento odontológico cada vez mais 

seguro 

Desta forma o presente trabalho tem 

como principal objetivo relatar através de 

pesquisas bibliográficas sobre a 

importância do controle da infecção 

cruzadas na odontologia, seus riscos e 

diretrizes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo trata-se de uma revisão 

de literatura de caráter exploratório. Para 

Moresi (2003), a revisão de literatura é uma 

das etapas fundamentais para o estudo, pois 

fornece a fundamentação teórica sobre o 

tema e a construção do conceito que dará 

suporte ao desenvolvimento da pesquisa. 

Somado a isso, o autor acrescenta que a 

revisão de literatura é o resultado dos 

levantamentos e análises já publicados 

sobre o tema da pesquisa, tendo como 

objetivo a contextualização teórica do 

trabalho dentro da área de estudo. 

Segundo Gil (2010), as pesquisas 

exploratórias têm como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses. 

Completando o que afirma Gil tem-se Netto 

(2006, apud SOUZA 2008) ao afirmar que 

a pesquisa exploratória “estabelece 

critérios, métodos e técnicas para 

elaboração de uma pesquisa e visa oferecer 

informações sobre o objeto desta e orientar 

a formulação de hipóteses”. 

O levantamento bibliográfico foi 

desenvolvido a partir de materiais já 

analisados e publicados por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos 

e páginas de websites, segundo modelo de 

Gil (2007). 

Para esta revisão foram utilizados 

como meios de consultas, artigos científicos 

da base de dados virtuais: PubMed (Public 

Medline), MEDLINE (Sistema Online de 

Busca e Análise de Literatura Médica), 

SciElo (Scientific Eletronic Library 

Online), LILACS (Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde), via portal BVS (Biblioteca Virtual 

em Saúde), bem como revistas científicas e 

consultas complementares ao acervo da 

biblioteca central do Centro Universitário 

Tiradentes (UNIT- AL). As palavras-

chaves utilizadas junto ao DeCS para a 

busca de artigos e periódicos foram: 

Infecção cruzada; Odontologia; Educação 

em saúde. 
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RESULTADOS 

 

No intuito de reunir todas as 

informações e avanços no processo de 

infecção cruzada na odontologia com 

evidências que facilitem a triagem e o 

direcionamento dos procedimentos 

adotados no atendimento ao usuário do 

tratamento odontológico, adotou-se como 

critério de inclusão artigos na língua 

portuguesa publicada entre 2010 e 2019, na 

qual estivessem presentes maiores 

informações sobre a complexidade da 

humanização em termo atual na área da 

Saúde Coletiva e nos serviços públicos de 

saúde no ambiente odontológico, 

excluindo-se artigos incompletos com 

títulos que não estavam diretamente 

relacionados ao tema da pesquisa e/ou que 

não continham dados relevantes 

relacionados ao objeto de estudo. 

No LILACS, a busca resultou em 14 

publicações, sendo 12 artigos não 

contribuíam com os objetivos do estudo. No 

SciElo, a busca resultou em 65 referências, 

sendo que 62 não contribuía para pesquisa. 

No banco de dados MEDLINE, a busca 

resultou em 370 publicações sendo que 367 

estavam em línguas estrangeiras sem 

publicações traduzidas. No PubMed, foram 

encontrados 125 artigos sendo que 130 

estavam em língua estrangeira sem 

publicações traduzidas.

 

Quadro 1. O resultado da busca pelos artigos está representado na tabela abaixo. 

 

BASE DE DADOS 

 

 

TOTAL DE 

REFERENCIAS 

 

ARTIGOS 

EXCLUIDOS 

 

ARTIGS 

SELECIONADOS 

 

LILACS 

 

 

14 

 

12 

 

3 

 

 

SCIELO 

 

 

65 

 

62 

 

3 

 

 

MEDLINE 

 

 

370 

 

 

367 

 

4 

 

PUBMED 

 

 

 

129 

 

126 

 

4 

 

TOTAL 

 

 

578 

 

564 

 

14 

 
Fonte: autoria própria. 
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A leitura exploratória verifica em 

que medida a obra consultada interessa à 

pesquisa. Esta pode ser feita mediante 

leitura de resumo, folha de rosto, índice, 

bibliografia e notas de rodapé (GIL, 2007). 

Na primeira fase, a busca pelos artigos se 

deu com a identificação do tema a partir da 

leitura exploratória do título e resumo de 

cada artigo. Nesta fase foram excluídas 512 

referências, porque não incluíam no título 

ou resumo as palavras que contemplavam 

este estudo. A leitura seletiva é de natureza 

crítica e determina, de fato, qual material 

interessa à pesquisa. Para selecioná-lo, o 

autor deve ter em mente os objetivos (GIL, 

2007). Para a leitura seletiva foi necessária 

a leitura dos artigos na íntegra para 

relacioná-los com o objetivo da pesquisa. A 

leitura seletiva não foi considerada 

definitiva, sendo complementada pela 

leitura analítica. Nesta fase, foram 

excluídas 46 referências, porque mesmo 

atendendo aos critérios da leitura 

exploratória, não atendiam ao objetivo do 

estudo, ou seja, não abordavam a relevância 

da humanização nos procedimentos 

odontológicos. 

A análise dos dados foi contemplada 

pelas leituras exploratória, seletiva, 

analítica e interpretativa propostas por 

(GIL, 2007). A leitura analítica é de 

natureza objetiva e analisa os textos 

selecionados como definitivos com a 

finalidade de ordenar e sumariar as 

informações contidas nas fontes (GIL, 

2007). 

Por fim, a leitura interpretativa do 

material selecionado, buscou relacionar o 

conteúdo dos textos analisados com a 

temática da pesquisa. Sendo assim, os 

artigos foram analisados, contextualizados 

e os resultados foram elaborados baseando-

se em títulos e subtítulos, estabelecidos da 

seguinte forma: Historicidade, Discussão e 

Conclusão das (IDPs); revelando à 

importância de um atendimento 

humanizado, levando a conhecimento da 

população e de todas as áreas de saúde, os 

benefícios trazidos pelo modo de ser 

essencial.  

Depois da primeira leitura, os 

artigos foram relidos com o objetivo de 

realizar uma análise interpretativa da 

questão norteadora estabelecida. Após a 

leitura, foi construído o quadro sinóptico 

das informações encontradas no material. 
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Quadro 1. Detalhamento das etapas da revisão sistemática integrativa. 

TÓPICOS DE 

CADA ETAPA 
DETALHAMENTO DE CADA TÓPICO 

TEMA Infecção cruzada na odontologia: riscos e diretrizes. 

PERGUNTA 

NORTEADORA 
Quais os riscos e diretrizes da Infecção cruzada no tratamento odontologia? 

OBJETIVO 

GERAL 

Discutir através de levantamentos bibliográficos a infecção cruzada, seus 

riscos e diretrizes. 

 

Estratégias de busca 

1. Cruzamento de descritores por meio do operador booleano AND, 

NOT, OR; 

2. Uso de aspas nos politermos (descritor com mais de um termo) para 

que a varredura de artigos científicos contemplasse o termo exato; 

3. Uso de descritores estruturados (codificação) no DECS ou MESH; 

4. Uso de metadados (filtros) nas bibliotecas virtuais; 

5. Uso de descritores em inglês para ampliar o número de artigos. 

Bancos de 

terminologias 

Banco Link 

c http://decs.bvs.br/ 

h https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 

Descritores livres e 

estruturados  

 

Descritor DeCS (Registro) MeSH (Identificador Único) 

Controle de 

infecção 
30037 D017053 
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Odontologia 3812 D003797 

 
Educação 

em saúde 
28480 D006266 

String de busca Educação OR Saúde OR Escola AND 

Bibliotecas Virtuais 

Biblioteca Link 

BVS 

LILACS 

SCIELO 

MEDLINE 

PUBMED 

https://bvsalud.org/ 

https://lilacs.bvsalud.org/en/ 

https://scielo.org/ 

http://bases.bireme.br/ 

Fonte: autoria própria. 

 

Quadro 2. Quadro síntese. 

TÍTULO DO ARTIGO 
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 
AUTOR 

MÉTODO 

APLICADO 

O Cuidado á puérpera com 

HIV/AIDS no Alojamento 

Conjunto: A Visão da Equipe 

de Enfermagem. 

2012 
ARAÚJO, C.L.F., 

ET.AL 

Estudo de natureza 

descritiva e 

exploratória com 

abordagem qualitativa. 

 

Microbiological Analysis of 

Orthodontic Pliers. 

2011 

 
AZEREDO, F. et al 

Estudo quantitativo, 

descritivo e 

transversal. 

Contaminação do ambiente 

odontológico por aerossóis 
2011 

BARRETO, A. C. 

B. et al. 

Estudo quantitativo, 

descritivo e 

transversal. 

https://bvsalud.org/
https://lilacs.bvsalud.org/en/
https://scielo.org/
http://bases.bireme.br/
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durante atendimento clínico 

com uso de ultrassom. 

Conduta do cirurgião-dentista 

frente a acidentes biológicos. 
2012 

BRAGANÇA DPP, 

FERNANDES MM, 

SASSI C, 

FRANCESQUINI L 

Estudo descritivo e 

exploratório. 

A visão da ciência em relação à 

Aids: As ciências da Aids e a 

HIV e as ciências. 

2015 CAMARGO, K.R 

Estudo de caso 

múltiplo transversal e 

de cunho exploratório. 

Avaliação dos procedimentos 

realizados por cirurgiões-

dentistas da região de cascavel-

PR visando ao controle de 

biossegurança 

2012 

ENGELMANN AI, 

DAÍ AA, MIURA 

CSN, BREMM LL, 

FAGLIONI DC et 

al. 

Estudo de natureza 

descritiva e 

exploratória com 

abordagem qualitativa. 

 

Vacinação contra hepatite B e 

fatores associados entre 

cirurgiões-dentistas 

2012 

FERREIRA RC, 

GUIMARÃES 

ALS, PEREIRA 

RD, ANDRADE 

RM, XAVIER RP 

et al. 

Estudo de natureza 

descritiva e 

exploratória com 

abordagem qualitativa. 

Biossegurança na área de 

saúde: Uma abordagem 

interdisciplinar. 

2012 

FIALHO ACV, 

MOREIRA FMA, 

ALMEIDA CL, 

FERREIRA AAP, 

SOUSA CP 

Estudo de caso 

múltiplo transversal e 

de cunho exploratório. 

Cross Infection Control. 2012 
KHAN, A. A. ET 

AL 

Estudo quantitativo, 

descritivo e 

transversal. 

Dor odontológica e indicadores 

de risco em jovens. 
2011 

KNACKFUSS AP, 

COSTENARO 

RGS, ZANATTA 

FB. 

Estudo descritivo e 

exploratório. 
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Avaliação da contaminação 

microbiana dos procedimentos 

de radiologia no ambiente 

odontológico 

2010 
MARTONI, S.C.; 

PINHEIRO, S.L. 

Estudo de caso 

múltiplo transversal e 

de cunho exploratório 

Testes rápidos para diagnóstico 

de HIV: uma revisão narrativa 

da literatura. 

2015 MORESCHI 
Estudo descritivo e 

exploratório 

Biossegurança: uma revisão 2010 
PENNA PMM 

et. al. 

Estudo quantitativo, 

descritivo e transversa 

l 

HIV/AIDS Knowledge and its 

Implications on Dentists. 
2014 PRABHU, A. et al 

Estudo descritivo e 

exploratório. 

Photodynamic inactivation of 

Candida ssp. on denture 

stomatitis. A clinical trial 

involving palatal mucosa and 

prosthesis disinfection. 

2018 SENNA, A.M. et al 
Estudo quantitativo, 

descritivo e transversal 

Hepatite B e HIV/AIDS – A 

representação social das 

doenças e a análise da 

imunização contra o vírus da 

hepatite B entre os alunos de 

Odontologia. 

2016 WAKAYAMA 

Estudo de natureza 

descritiva e 

exploratória com 

abordagem qualitativa 

Perfil de acadêmicos de 

odontologia sobre 

biossegurança. 

2012 XEREZ JE ET. al. 
Estudo descritivo e 

exploratório. 

Fonte: autoria própria. 

 

 

DISCUSÃO 

 

Segundo Martoni (2010), durante 

todas essas fases do processamento 

odontológicos podem acontecer Infecções 

cruzadas. O controle da contaminação em 

odontologia com a utilização de 

desinfetantes, barreiras de proteção e sobre 

luvas, são mecanismos utilizados na 

prevenção. Nesse contexto a utilização 
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simultânea desses três métodos de proteção 

para alcançar níveis aceitáveis de 

contaminação.  

O programa do ministério da saúde 

voltado para evitar a transmissão dessas 

epidemias, tratando a biossegurança como 

principal objetivo na preservação do 

profissional e do paciente, instruindo 

atuantes da área da saúde a um domínio de 

técnicas para diminuir ou até mesmo excluir 

os perigos de infecção dentro do ambiente 

odontológico. (PENNNA,2010) 

O despreparo dos profissionais em 

odontologia são o maior causador de 

acidentes ocupacionais, a falta de 

habilidade em lidar com possíveis situações 

de perigo pode deixar em risco a saúde do 

paciente e o próprio profissional. Vale 

salientar que, em muitos casos os pacientes 

não estão cientes do seu estado de saúde e 

se são ou não portadores de alguma doença 

infectocontagiosa, a exposição de exsudato, 

saliva e sangue que podem estar 

contaminados pelo vírus da Hepatite B ou 

pelo vírus da Imunodeficiência Humana, 

dentre outras doenças, eleva a necessidade 

do conhecimento e o correto manejo das 

técnicas de biossegurança, que são de suma 

importância. (XEREZ,2012) 

Ainda há muito preconceito em 

relação ao atendimento de pacientes 

acometidos ao Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV), provavelmente 

impulsionado pela falta de informação 

perante a doença e seus meios de 

transmissão. (SENA ET. al. 2018) 

Em seu entendimento Wakayama 

(2016), relata o conhecimento referente ao 

HIV e ao VHB pelos profissionais da área 

da odontologia e pelos acadêmicos, como 

fundamental, através do entendimento da 

patologia pode-se combater a discriminação 

sofrida por pacientes que sofrem com essa 

doença. É necessário que os futuros 

profissionais de odontologia saibam lidar 

com situações de atendimento a portadores 

de HIV, para que o paciente tenha um 

tratamento adequado no atendimento 

odontológico. Desse modo, a utilização de 

técnicas de biossegurança é de grande 

importância entendendo que todo paciente 

deve ser considerado infectado por algum 

tipo de vírus, e que as normas de 

atendimento devem ser iguais para todos os 

indivíduos. 

Os testes rápidos podem ser um 

grande recurso para os profissionais da área 

da saúde contribuindo para um diagnóstico 

rápido, colabora na assistência ao paciente, 

principalmente em ocasiões que ocorrem 

acidentes com materiais perfuro-cortantes. 

(MORESCHI,2015). 
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CONCLUSÃO 

 

Transmissão viral no consultório 

odontológico é uma realidade, o risco existe 

e conceitos de controle de infecção em 

Ortodontia devem ser aplicados na pratica. 

É de suma importância que o dentista e sua 

equipe tenham conhecimento sobre os 

riscos como também a conscientização de 

seguir protocolo de segurança para o 

controle de infecção. 

O profissional em odontologia deve 

entender as vantagens que a realização do 

controle pode proporcionar a equipe de 

trabalho e ao paciente, transformando um 

ambiente seguro para o profissional de 

saúde quanto ao tratamento a ser realizado. 

Desta forma, identificando que a 

informação, conhecimento e aplicação dos 

recursos disponíveis em relação a 

prevenção é necessário. A prevenção é a 

forma mais eficaz para o combate destas 

patologias, diagnóstico precoce, desta 

forma realizar programas educativos, 

desenvolver o pensamento e a consciência 

crítica, sempre buscando a prevenção, deve 

ser a forma a ser adotada, voltada 

prioritariamente, nas questões do 

desenvolvimento humano.
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