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O PAPEL DO COORDENADOR PEDAGÓGICO NO DESENVOLVIMENTO DOS 

PROCESSOS EDUCATIVOS ESCOLARES 

 

Aline Pereira Barros 1 
Fabia de Oliveira Silva2 

Angela da Silva Alves3 

Wilamo de Omena Lopes Junior4 

 

RESUMO 

 

Este trabalho é consequência de estudo em plano de mestrado e possui como objetivo geral 

entender como ocorre o exercício pedagógico frente à mediação deste profissional no dia a dia 

da instituição educacional. A pesquisa ocorreu através da análise bibliográfica, respaldada em 

documentos oficiais. As decorrências da pesquisa relevam que o exercício da prática 

pedagógica no trabalho diário da instituição escolar possui o olhar direcionado em um 

entendimento de senso comum, cuja ordem robustece características da administração escolar 

empenhada de modo racional técnico com constituição normativo-burocrático onde as bases 

formais e informais dependem de uma visão avaliativa e de interpretação aonde a ordenação 

determinada pelo coordenador a esse habitual conduz cicatrizes de coloquial. A pesquisa indica 

ainda, que a tarefa pedagógica se encontra edificada na vivência de afazer educacional, 

tornando-se, portanto, indispensável para transpor o relacionamento assistencialista constante 

nas técnicas desencadeadas pela coordenação pedagógica. Entretanto, indicam também, que a 

capacitação demonstra que o coordenador se encontra empenhada não apenas com as rotinas, 

porém já chama a atenção para características mais independentes quando constitui a mesma 

como significando instantes de ponderação na instituição de ensino a respeito das tarefas 

pontuais ali desencadeadas e o experimento como instrumento de aprendizagem. A pesquisa 

indica uma formação tornada para os coordenadores pedagógicos e recomenda a retomada da 

ponderação que indiquem passagens e modos mais importantes às políticas educacionais de 

capacitação de educadores que, focadas na instituição escolar, tem como objetivo ajudar o 

desenvolvimento profissional dos educadores e, principalmente, para a edificação da identidade 

do coordenador pedagógico como ordenador/organizador da tarefa educacional e na instituição 

escolar. E por fim, que possuam como objetivo o desenvolvimento do saber frente aos 

educandos, meta própria de uma educação participativa e de categoria. 

 

Palavras-chave: Formação. Coordenação Pedagógica. Prática Educacional. 
 

 

1 aline_barros09_@hotmail.com 
2 fabia.oliveira1@gmail.com 
3 angelateacher2@hotmail.com 
4 wilamojr@msn.com 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema desse estudo surgiu com a 

finalidade de entender de que modo ocorre 

politicamente a o exercício pedagógico 

mediante a  ação do coordenador 

pedagógico no dia a dia da instituição de 

ensino e entender qual a ordem política da 

prática pedagógica mediada pelo trabalho 

do coordenador pedagógico no dia a dia da 

instituição educacional também pautando a 

problematização central desta pesquisa. 

Tem-se ciência de que ao coordenador é a 

responsabilidade da disposição das rotinas 

da instituição educacional, seguimento ao 

educando e reuniões de família, quando 

necessário suprir o diretor e mesmo sendo 

de grande  responsabilidade a esfera 

disciplinar que acarretam na afinidade 

educador/educando/educando/educando; 

assim como o acolhimento a situações 

externas a instituição educacional. 

Todas essas situações nos dão 

oportunidade de refletir a respeito das mais 

variadas questões basilares: de que modo se 

concretizam os atos integrados na 

capacitação continuada na instituição de 

ensino e quais as probabilidades e os 

métodos educacionais refletidas em seu ato 

de coordenação frente ao entendimento e 

desenvolvimento democrático da direção 

escolar. 

A supervisão educacional cursou 

uma grande estrada marcada pela história, 

desde que ocorreu a formalização do ensino 

e a institucionalização da escola. É de suma 

importância avaliar neste sentido a 

relevância do desempenho e da função do 

coordenador frente aos trabalhos racionais 

ou emancipatório e os percursos realizados 

por este desempenho e função na procura de 

concretizar a ampliação das técnicas 

educacionais que progridem na instituição 

educacional. 

Sua função também foi conduzida, 

levando em consideração os desafios para 

constituir a atividade pedagógica diante aos 

inéditos papeis da instituição escolar frente 

ao meio social em constantes e crescentes 

transformações. 

Esperamos ainda ajudar para a 

técnica analisada e conversada por meio dos 

saberes e compreensão determinados 

enquanto se construiu este trabalho, cuja 

finalidade é inclusive, de indicar estradas 

que permitam a avaliação para a ampliação 

das políticas públicas que consigam 

ressignificar o desempenho e o papel da 

coordenação pedagógica nas instituições 

educacionais como organizar a produção 

educacional, com finalidade de desenvolver 

o saber docente a dos educandos. 

De acordo com o autor acima citado 

o primordial objetivo da pesquisa 

exploratória deve ser o aprimoramento das 

ideias ou a descoberta das instituições. 
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METODOLOGIA 

 

Características da pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica com intensa leitura dos textos 

e obras, sistematizado por Lessa (2011, p. 

20 e 21) “A leitura imanente consiste na 

decomposição do texto em suas unidades 

significativas mais elementares: ideias, 

conceitos, categorias, na busca da trama que 

articulava tais unidades a uma teoria, 

hipóteses, teses e proposições, com o intuito 

de elaborar outras teorias interpretativas”. 

A Leitura Imanente é um recurso 

que nos ajuda em estudos sistemáticos de 

pesquisas acadêmicos, encontrados em 

forma de livros, teses, dissertações, 

monografias, artigos, entre outros; bem 

como em estudos bibliográficos. A 

utilização e aplicação consecutiva e crítica 

desta metodologia aperfeiçoa o campo 

cognitivo que abrange a compreensão e a 

apreensão dos elementos que estruturam os 

modos de exprimir e materializar os 

conhecimentos científicos (BEZERRA, 

2015). 

De acordo com Vieira (2006, p. 17), 

 
 

“a pesquisa bibliográfica 

fundamenta-se principalmente em 

análises qualitativas, baseadas em 

conhecimentos teórico-empíricos 

que permitem atribuir-lhes 

cientificidade". 

 
Do ponto de vista dos objetivos 

 
No que diz respeito aos meios, em 

relação à abordagem dos objetivos, esta 

pesquisa é exploratória, que tem a finalidade 

de proporcionar familiaridade com o 

problema, tornando-o explícito ou, ainda 

legitimando a construção de hipóteses (GIL, 

2010). 

 

Do ponto de vista dos procedimentos 

técnicos e da abordagem do problema 

 

As metodologias técnicas 

utilizadas para este estudo foi o 

levantamento bibliográfico e documental 

tem por objetivo proporcionar familiaridade 

com o problema, tornando-o mais 

explicitado (LAKATOS; MARCONI, 

2001). 

Por meio das pesquisas realizadas, 

de modo sistematizado, em livros, artigos 

científicos, disponíveis em documentos 

impressos e também em bases de dados 

virtuais reconhecidas, foram possível 

expandir o conhecimento em torno dos 

temas que cercam este estudo, ajudando 

deste modo para uma fundamentação 

teórica capaz de embasar a procura para 

atender aos objetivos propostos e responder 

de modo eficaz o questionamento da 

pesquisa. 
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A coordenação pedagógica: organização, 

concepções e práticas educativas 

 

Geralmente, a performance do 

coordenador pedagógico nas instituições de 

ensino gratuitas vem gerando 

questionamentos, sugestões e análises, visto 

que existem cicatrizes de vivências 

conquistadas no passado. Neste capítulo, a 

finalidade é constituir o entendimento 

teórico diante do assunto proposto, visto 

que, estas cicatrizes terminam por causar 

danos aos teóricos que se empenharam no 

assunto e tais questionamentos trazidos por 

teóricos que previram essas argumentações 

e análises, e em diversas contendas 

trouxeram à tona projetos que visam dar 

respostas aos desejos de educadores e 

diretores educacionais; outra finalidade é 

ajudar a formar o conceito de políticas 

públicas com foco na análise da instituição 

educacional e as atividades educacionais ali 

ampliadas. 

Sob este ponto de vista, nota-se que 

o papel do coordenador pedagógico é 

recente, já os questionamentos em volta do 

assunto educação não são: trazem consigo 

definições e referenciais envolvidos a 

técnicas sociais vividas. Portanto, debater 

sobre quem é o coordenador pedagógico e a 

ordem pública que ele impetra ao dia a dia 

da instituição escolar frente desse esboço 

não apenas com sua identidade, mas em 

especial pela caricatura de sua função, com 

olhar nos seus atos coordenares e no modo 

como consegue executar sua tarefa, permite 

rever posicionamentos,  trazer   a tona 

vivências, tomar novamente os conflitos, 

realizar   escolhas, participar  de 

questionamentos, encarar as desigualdades. 

Desse  modo, gostaríamos de 

analisar   o  assunto  estudado 

problematizando-o frente a três moldes que 

se interligam: os atos do coordenador 

pedagógico em e de modo organizacional 

da instituição educacional, o que significa 

historicamente a hierarquia da ação do 

coordenador pedagógico na escola e as 

percepções que respaldam sua tarefa no dia 

a dia. Essas avaliações são embasadas no 

pensamento de Paulo Freire, na pedagogia 

crítica crescida por meio de seus escritos e 

ainda de Vitor Paro, Ilma Passos, MacLaren 

e outros. 

Respaldamo-nos em Paulo Freire 

(1987), na Pedagogia do Oprimido, 

principalmente em seu pensamento sobre a 

lógica da analogia dialógica, com a 

finalidade de garantir nesta pesquisa que os 

indivíduos da instituição escolar precisam 

fazer o desenvolvimento educacional de 

educar e aprender de modo associado, e que 

o exercício da tarefa educativa ocorrida 

através do ato de coordenação do educador 

quando empenhado na função de 

coordenador pedagógico necessita, em 

especial, realizá-lo de modo transitivo para 
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a ascensão de sua própria modificação. 

Buscamos também enxergar o coordenador 

pedagógico como um sujeito determinado e 

acessível ao saber e para a procura da 

compreensão de sua atividade, uma maneira 

de produzir realidade a sua colocação na 

instituição escolar, respaldado no 

entendimento das normas que conduzem a 

educação cidadã embasada no ideal da 

pedagogia crítica na qual MacLaren (1997, 

p. 190) indica como sendo “uma grande 

tarefa da pedagogia crítica tem sido 

descobrir e desafiar o papel que as escolas 

representam em nossa vida política e 

cultural”. 

Esta proposta não se trata somente 

da coerência lógica de constatação, porém 

na opção moral a ser realizada, desse modo, 

compreendemos ser de suma importância 

nesta pesquisa acatar o ato coordenador sob 

o olhar da pedagogia crítica. Como 

resultado desta opção moral, torna-se obvio 

que o coordenador pedagógico, o gestor e os 

educadores parecem não possuir clareza em 

relação a este ponto de vista, porém em 

relação ao aspecto político este enfoco é 

necessário, visto que a instituição de ensino 

foi, é e sempre será um componente social, 

consequência inclusive das atividades 

sociais, saturadas de representações 

legítimas de maneira particular e grupal da 

vida social, onde se constituem nas 

afinidades de domínio que enxergam na 

posse do saber um modo de política cultural, 

como ressalta Giroux (1997). 

Seguindo o pensamento de 

MacLaren (p.199) a “pedagogia crítica 

compromete-se com formas de aprendizado 

e ação empreendidos em solidariedade com 

grupos subordinados e marginalizados”. 

Esta compreensão pode nos levar a tomar a 

teoria do papel do coordenador, em um 

entendimento filosófico da realidade e 

ambiente por meio da administração 

escolar. 

Na avaliação de Paulo Freire e de 

Henry Giroux sobre a diferença entre 

escolarização e educação, são unânimes em 

entender a primeira como uma maneira de 

domínio social e a segunda como fonte de 

transformação social, onde se torna possível 

compreender o empenho (ou não) e o papel 

de um indivíduo ativo e empenhado (ou 

não) com a ampliação de “poder pessoal e 

social” na parte interna da instituição 

educacional, baseados em um entendimento 

histórico e crítico sobre a função social da 

instituição educacional, assim como dos 

seus integrantes, na figura do diretor e no 

das opções “morais” que se encontram 

colocadas no piso da instituição 

educacional. 

Nesta conjectura, é viável identificar 

que inicia a explicitação para vários dos 

abrangidos com a atividade do coordenador 

pedagógico em diversos feitios de 
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coordenar as tarefas nas instituições 

escolares se encontram em edificação. 

Outra característica do assunto diz 

respeito ao entendimento histórico da 

ordem de atividades na escola, e carece ser 

visto com significativa prudência, não 

apenas por tudo que engloba, porém diante 

de marcar, historicamente, de modo 

intensivo o realizar e imaginar da educação, 

onde seu exercício termina por “naturalizar- 

se”, conforme Saviani (2003, p.27), 

 
É exatamente num contexto de maior 

valorização dos meios na organização 

dos serviços educacionais, tendo em 

vista a racionalização do trabalho 

educativo, que ganham relevância os 

técnicos, também chamados de 

especialistas em educação, entre eles, 

o supervisor. 

 
 

Estamos nos referindo aos 

indicadores e regras homologadas e 

condutoras das afinidades pedagógicas em 

meio a técnico, gestor, educador, educando, 

abrangendo inclusive a família. 

Estabelecidas nas décadas de 20 e 30, no 

percurso de institucionalização do sistema 

educacional, estas normas foram 

gradativamente fazendo parte das 

atividades pedagógicas, suscitando 

costumes e reconstruindo pensamentos. 

Deste modo, sumiram de seu foco os fios 

históricos, artífices desta “lógica 

administrativa”, passando sem ser notada, 

em suas metodologias de ação, como 

“natural” e intrínseca aos ambientes 

educacionais. 

Enxergamos como indispensável 

termo ciência destes fios históricos assim 

como uma necessidade que nos autorize 

identificar a questão da produção de 

analogias, que nos induz a imaginar e 

constituir atitudes e ações interligadas 

historicamente, nos quais vem sendo 

reproduzidos há muito tempo pela 

consideração de sujeito e através do 

entendimento de sociedade e de educação 

que são fabricados. 

Ao inverso, ao entendermos que 

algumas normas e regras que permeiam e 

tornam burocrática, o atuar pedagógico se 

tornaram reais através de situações 

definidas e por indivíduos em batalha, 

pleiteando projetos sociais consideráveis e 

reais, compreendemos que nossa visão 

permite ser mais acessível que imaginamos, 

isto é, ao desvendarmos que tal espécie faz 

parte da história compreendemos que é 

permitido tentar inéditas maneiras de 

enxergar e executar (ALVES E GARCIA, 

2003). O âmbito desta análise se encontra 

no instante em que resuma um extenso e 

questionável movimento histórico, onde as 

lembranças gravadas pelo decorrer da vida, 

sobre educação raramente nos elude a 

respeito do desenvolvimento pelo quais 

determinados projetos se tornaram 

vitoriosos (RANGEL, 2001). 
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Desse modo, fomos preparados e nos 

tornamos profissionais diante de um 

discurso (paidéia e duléia) de modo 

uniforme e de consenso, trabalhando numa 

edificação que se faz presente a 

administração e a racionalidade, tida como 

conceito de eficácia, podendo ter 

ultrapassado nossa condição de pensador e 

de realizar. 

Com esses pensamentos, surge uma 

terceira característica que passamos a 

analisar nesta pesquisa sobre o coordenador 

pedagógico. Nossa averiguação tem como 

foco o que acreditamos ser imprescindível: 

a relevância e a singularidade da 

coordenação política do dia a dia 

educacional frente aos atos de coordenação 

das atividades educacionais que se ampliam 

na instituição educacional, embasada nas 

vivências geradas frente às desigualdades 

culturais de cada instituição de ensino, no 

que diz respeito aos problemas, batalhas, 

questionamentos e inclusive a conversações 

e solidariedade (FREIRE, 1987). Estamos 

nos referindo a uma etapa abastada de 

edificação de um território que necessita ser 

enxergado e moldado com bastante astúcia, 

visto que a antiga autonomia e das 

especialidades da função do coordenador 

pedagógico é encontrado em diversas 

publicações oficiais, aparecendo com ela às 

regras burocráticas quase impossíveis de 

serem cumpridas, sem fim e por esta razão 

ficam sem conclusão. 

É preciso compreender, é claro, que 

não são todos os obstáculos que derivam do 

trabalho pedagógico do coordenador, 

levando em consideração que os obstáculos 

têm caracteres conjunturais e de gestão 

pública. O universo da atividade 

profissional cobra de seus adeptos 

disponibilidade e referências e o dia a dia da 

instituição educacional determina o molde 

de desenvolvimento social capitalista que 

opera na separação social quer da atividade 

quer do grupo. A coordenação da instituição 

de ensino está embasada neste molde, a base 

curricular ainda é responsável pela 

imobilização e burocratização da instituição 

escolar, que busca sobreviver às titilações 

científicas das análises e arrolamentos que 

não tem fim, sendo tidos como sem 

conclusão. 

Desse modo, assevera Contreras 

(1990, p.27) que “a escola é produto, em 

parte, do próprio processo de 

institucionalização da sociedade que vem 

associado à divisão do trabalho e à 

concomitante distribuição social do 

conhecimento”. 

Portanto, os obstáculos das 

instituições escolares nos fazem acreditar 

serem somente os que são identificados pela 

sociedade escolar e ambientes, tendo a 

possibilidade de ser consequência de um 
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entendimento simples de alcançar a 

profundeza do dia a dia escolar. Existirão, 

neste ponto de vista, equívocos e distorções. 

Frente a esta situação é necessário 

questionar de que modo a tarefa pedagógica 

da coordenação consegue motivar o 

educador a se auto avaliar, se auto criticar, 

a questionar seu conhecimento ou somente 

embasado numa educação aberta e 

burocrática de simples e aparente prática. 

Contreras (1990, p.40) analisa: 

 
 

A incorporação das ciências sociais na 

decisão e justificação do currículo 

permitiu identificar a visão da 

sociedade estratificada por classes com 

sua concepção como estratificada por 

capacidades, justificando a primeira

 pela segunda, 

“desideologizando” assim a questão e 

apresentando a como irremediável. 

 
 

Desse modo, é possível 

disponibilizar energia para analisar a 

informação na gestão independente e 

permitir que os membros da instituição 

educacional, ao ampliarem seu 

conhecimento o realizem num ambiente de 

ponderação. 

Segundo Alarcão (2003, p.38) a assertiva se 

abanca na imagem que: 

 
Uma Escola reflexiva é uma 

comunidade de aprendizado e é um 

local onde se produz conhecimento 

sobre educação. Nesta reflexão e no 

poder que dela retira toma consciência 

de que tem o dever de alertar a 

sociedade e as autoridades para que 

algumas mudanças a operar sejam 

absolutamente vitais para a formação 

do cidadão do século XXI. 

 

Sugere-se que esta análise se 

encontre na situação de intervir na 

realidade, da alteração e variação da prática 

educativa, com objetivo de transformar o 

sujeito, ampliando os saberes que os 

professores possuem de seus atos a respeito 

da própria ação de educar, como modo de 

interferir de modo social nos ambientes 

onde se encontra. 

O olhar aqui constituído tem a 

finalidade somente de proporcionar um 

entendimento, frente à realidade da 

instituição escolar sobre o caráter da 

atividade desenvolvido pelo coordenador 

pedagógico, embasado em teorias de 

educação e de direção que nitidamente 

conceituam qual a ordem política é 

disponibilizada ao dia a dia; objetivando 

auxiliar o reavaliar das atividades habituais 

promovidas pela e na instituição escolar, 

colaborando, portanto, com a atividade 

refletida e conversada para e por nossos 

educandos, motivo no qual 

disponibilizamos tanto empenho. 

 

O Coordenador Pedagógico no contexto 

do Projeto Político-Pedagógico (PPP) 

 

Na obra Projeto Político- 

Pedagógico da Escola: uma construção 

coletiva, Ilma Passos Alencastro Veiga 

(1995) assevera que no Projeto Político 

Pedagógico, a instituição educacional 
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precisa projetar o que deseja alcançar, 

necessitando este conduzir toda a construção 

educacional e não somente contentar 

reivindicações puramente burocráticas. De 

acordo com a autora, todo projeto 

pedagógico é político “[...] por estar 

intimamente articulado ao compromisso 

sócio-político com os interesses reais e 

coletivos da população majoritária. É 

político no sentido de compromisso com a 

formação do cidadão para um tipo de 

sociedade.” (VEIGA, p. 13). 

Sob este ponto de vista, o Projeto 

Político       Pedagógico     necessita 

disponibilizar constantemente a análise e 

questionamento   dos  obstáculos da 

instituição educacional, assim como da 

experiência   democrática    indispensável 

frente ao entrosamento   de todos os 

elementos da sociedade escolar, transpondo 

os obstáculos e dizimando as convivências 

concorrentes.      Para   tal   torna-se 

indispensável     uma  independência da 

instituição escolar na construção de seu 

projeto  por    maio do questionamento, 

conversação e análise do grupo, ganhando 

simplesmente auxílio técnico e financeiro 

dos órgãos superiores do sistema de ensino. 

Porém,   a   edificação   do   projeto 

político pedagógico necessita de tempo para 

análise, democratização da questão de 

adotada   de  postura  e implantação de 

desenvolvimento grupal de confecção. Ao 

se referir ao projeto político pedagógico, 

Antônia Carvalho Bussmann (1995), o vê 

como item imprescindível na destreza da 

democracia. Seu implante em totalidade se 

tornará uma edificação coletiva no exercício 

e político, porém não ocorre imediatamente. 

Referindo-se à administração 

escolar (BUSSMANN, 1995), parte do 

pressuposto de que toda a escola para uma 

boa administração precisa ter em foco: sua 

missão e concepção de homem, sociedade e 

conhecimento, seu público alvo e o 

ambiente em que opera. Desse modo, não 

basta ser bom administrador para conduzir 

uma escola, pois esta se distingue em vários 

aspectos da empresa e exige um preparo 

específico. Segundo a autora: 

 
[...] historicamente a administração da 

educação no Brasil, em nome da 

racionalização tem oscilado entre as 

ênfases na burocratização, na 

tecnocracia, estrutura escolar e na 

gerência de verbas com maior ou 

menor centralização e com todas as 

variações do uso das leis, das 

máquinas e dos modelos. 

(BUSSMANN, 1995 p. 41). 

 

 

Atualmente, entretanto, a educação 

quer dizer a condição que cada sujeito 

possui para a edificação do conhecimento, 

na posição de agente do indivíduo que 

reflete, opera e perpetra. O gestor ocupa 

uma relevante função na instituição escolar, 

afinal é competência deste determinar as 
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políticas que a instituição impõe e a 

implantação das mesmas, porém de modo 

democrático. 

A instituição escolar foi projetada 

para ser um ambiente que assegurasse a 

entrada no mercado de trabalho, onde no 

término do curso de formação em qualquer 

área, o educando era visto como apto a 

ocupar seu espaço profissional, em 

particular os que respeitassem as regras, 

demonstrassem ser estudiosos e obedientes. 

Já os que não possuíam esses predicativos 

ficavam reféns de cargos subalternos. 

Atualmente a realidade é outras, a 

instituição escolar não consegue mais 

assegurar um futuro promissor, embora seja 

uma facilitadora de inserção no mercado de 

trabalho, visto que esta proporciona “[...] 

oportunidades de desenvolvimento de uma 

flexibilidade intelectual, de sensibilidade e 

abertura para o novo, de criatividade em 

face de situações desafiadoras, de atitude 

crítica e construtiva face aos impasses que o 

mundo coloca” (ALVES & GARCIA, 

p.133). 

Já faz bastante tempo que a 

instituição de ensino perdeu o lugar de 

exclusividade ao acesso ao conhecimento, 

tendo sua realidade em mais um dentre 

diversos, onde acontece a incidência das 

mais variadas redes de saberes, onde cada 

indivíduo carrega consigo uma bagagem. 

Desse modo, a instituição educacional 

precisa ser o ambiente convergente as mais 

diversas experiências de vida ressaltando 

que “ninguém sabe tudo e ninguém nada 

sabe”. 

Esboça-se então uma relevante 

função para os supervisores e orientadores 

educacionais, no âmbito onde a instituição 

educacional se encontre aberta, autorizando 

o adentro do universo cultural dos 

educandos e admitindo sua relevância. 

Assim sendo, “[...] a velha divisão do 

trabalho escolar com os proprietários de 

determinadas funções perde o sentido, 

dando lugar a uma nova divisão do trabalho, 

mais orgânica [...] a partir das diferentes 

situações.” (idem, ibidem, p.137). 

De acordo com Segundo Diniz 

(2000), em sua obra Debates e Pesquisas no 

Brasil Sobre Formação Docente, nos anos 

70 com a influência da psicologia 

comportamental e da tecnologia 

educacional, os educadores eram educados 

através da teoria tecnicista. A aprendizagem 

neste período possuía um caráter funcional, 

onde priorizado a questão do experimento, 

racionalidade e planejamento. 

No momento em que nos referimos 

à gestão participativa, questionamos 

situações que fogem da instituição 

educacional, da economia e da política, para 

argumentar os enrolamentos sociais que 

almejamos constituir. Portanto, não existe a 

possibilidade de se trabalhar com um 
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projeto político pedagógico estático ou com 

prazo de validade, mas com um que seja 

desenvolvido num processo histórico e 

consequentemente inacabado. 

Embora a construção do projeto 

político pedagógico seja de 

responsabilidade da instituição escolar, esta 

precisa satisfazer as finalidades nacionais 

da educação e também respeitar as 

especificidades e a diversidade cultural da 

comunidade que a compõe. Portanto, deve 

partir da reflexão de que: 

 
[...] é um instrumento de resistência à 

fragmentação do trabalho pedagógico, 

à sua rotinização e ao controle 

hierárquico e autoritário vigente na 

maioria das escolas. Deve ser 

propositivo, deve apontar alternativas 

de reorganização do trabalho 

pedagógico da escola, que rompa com 

as formas tradicionais, onde a 

finalidade da escola se perde na 

burocracia administrativa (p. 7). 

 

Diferentes olhares sobre o Coordenador 

Pedagógico 

 

De acordo com Carlos Franco, 

(2004), em sua obra A indisciplina na escola 

e a coordenação pedagógica, foram 

registradas que a mais frequente queixa que 

os educadores fazem é no cotidiano escolar 

se trata da indisciplina. Trata-se de um 

problema antigo, mas que atualmente vem 

alcançando uma proporção que nunca a 

instituição educacional havia presenciado. 

Inúmeros são os educadores que se deparam 

com imensa dificuldade em conviver, 

administrar e criar opções de intervenção 

que supram a necessidade de controlar 

ocasiões de indisciplina. 

Na maior parte do tempo os 

educadores optam por conduzir os 

educandos à direção ou ao educador 

coordenador pedagógico, com o intuito de 

aplicações de sanções a estes educandos 

indisciplinados. É necessário ressaltar que 

atos autoritários não dizime o problema e 

menos ainda colabora com o educando, 

permitindo ampliar a conduta indesejada. 

Neste sentido, ressaltamos a relevância do 

Professor Coordenador Pedagógico, que 

junto à equipe pedagógica pode colaborar 

com a discussão e análise a respeito da 

indisciplina. O coordenador pedagógico 

pode ser ajustado em duas dimensões: como 

investigador da realidade e na proposição de 

um projeto de formação junto ao corpo 

docente, como formas de buscar 

alternativas para mediar o problema. 

Diversas situações podem ser 

observadas pelo Professor Coordenador 

Pedagógico: como é entendida pelos 

educadores a indisciplina? A afinidade entre 

educador-educando, o modo como o 

educando. Normalmente é o professor que 

zela por uma relação respaldada em respeito 

mútuo que é encarado pelos educandos com 

satisfação. Fica por conta de o Professor 

Coordenador Pedagógico constatar como 

ocorre essa relação de educador com 

educando, afinal nesta ação pode estar 
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embutido à causa de diversos conflitos que 

se mostram nas instituições escolares. 

Frente as informações obtidas, o 

coordenador pedagógico junto a equipe 

pedagógica, construir projetos em busca da 

superação desse problema. É de suma 

importância, neste momento, a participação 

da sociedade escolar. Diversos atos 

permitem ser planejados, abarcando 

família, educandos, funcionários, educador 

e equipe técnica. 

Sousa (2004) em O Coordenador 

Pedagógico e o Atendimento à Diversidade, 

afirma que o papel do coordenador 

pedagógico alude em tratar com equipes, 

organizando, orientando e harmonizando. 

Na instituição educacional as equipes se 

diferenciam pela diversidade e pelos 

inúmeros intercâmbios entre Coordenador 

Pedagógico, professores, alunos, pais, 

diretor, etc. Entretanto, o período para essas 

afinidades é restrito aos intervalos, 

reuniões, entrada e saída, aumentando a 

complexidade da função. Questão que deve 

ser contemplada na formação inicial e 

permanente desse profissional. 

Tendo a escola grupos diferentes, 

programas e rotinas, possui também 

antagonismos, os quais geram conflitos 

permanentes e também contradições. Sendo 

que na medida em que o Coordenador 

Pedagógico entende essas contradições 

pode desenvolver ações para enfrenta-las. 

As principais contradições referem-se a: 

unidade e diversidade, onde a escola acaba 

por negar a diversidade em favor de uma 

cultura escolar sustentada pela 

racionalidade, autonomia e dependência do 

grupo em relação ao Coordenador 

Pedagógico; invariância e mudança; 

harmonia e conflito, ao passo que nenhum 

grupo sobrevive submetido a conflitos 

permanentes, nem tão pouco cresce sobre 

constante harmonia. 

O grupo de professores, também é 

marcado pela diversidade de experiências, 

de formação e de objetivos. É com essa 

diversidade que o Coordenador Pedagógico 

se defronta e tem que trabalhar. Já com os 

pais o grande desafio é criar canais de 

comunicação e convencê-los de que devem 

participar do processo educacional de seus 

filhos, em parceria com a escola. Há ainda 

as pressões de instâncias superiores, e a 

carga de trabalho burocrático, que ocupa 

quase todo o seu tempo que deveria ser 

dedicado às funções pedagógicas. 

Assim o Coordenador Pedagógico 

deve evitar assumir toda a responsabilidade 

sozinha, pois o trabalho conjunto 

possibilitara administrar os conflitos e 

chegar a soluções temporárias, que 

permitirão o crescimento do grupo e do 

processo educativo. Onde cada problema e 

cada conflito vividos na escola será uma 
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oportunidade de aprendizado para todos os 

envolvidos neste processo. 

 

Qual a função do Coordenador 

Pedagógico diante das perspectivas atuais 

 

O profissional Coordenador 

Pedagógico possui um trabalho parecido 

com a do Supervisor Pedagógico. 

Entretanto, não demonstra a mesma função 

de supervisão, ao menos no que diz respeito 

ao âmbito educativo. De acordo com 

Urbanetz e Silva (2008), a Supervisão 

Pedagógica apareceu com particularidade de 

inspeção, onde a finalidade significava 

repressão, fiscalização, monitoramento, 

vigiar os educadores. 

De modo geral, ocorreram ao menos 

duas etapas na supervisão escolar, no 

período anterior a sua efetivação, quer de 

modo legal quer na procura ideológico- 

social, que atualmente chega bem próximo 

da função do coordenador pedagógico. 

Nérice apud Urbanetz e Silva (2008) 

explanam três etapas. A primeira é como 

Fiscalizador – composta de cuidados com 

prazos e leis que se apresentam somente na 

inspeção escolar. A segunda foi 

nomenclaturada de Construtiva, onde 

ocorria o cuidado de guiar o educador a 

respeito de condutas, ações e metodologias 

mais condizentes. Apenas nos meados de 

1973, iniciou a expectativas que 

permanecem até os dias de hoje: a etapa 

Criativa. Através desta, ocorreu à separação 

final da inspeção escolar, haja vista que a 

função primordial da coordenação 

pedagógica significa a ampliação e 

aprimoramento dos indivíduos na questão 

de ensino e aprendizagem. 

Porém, porque um coordenador nos 

atos pedagógicos? Não é apenas uma 

questão de aprimorar e educador e os 

educandos. Primeiro é necessário ter ciência 

que na instituição educacional existe gestão 

de vários setores: pessoal, financeira, 

administrativa, dentre outras. Ainda mais, 

os componentes da instituição escolar 

necessitam se encontrar vigilantes ao 

espaço pedagógico, que no pensamento de 

Wittmann (2004), assegura a juntura e 

constituição de um conjunto denominado 

ambiente escolar. Conforme o autor, a 

atividade de gestão pedagógica não é 

trabalho de apenas uma pessoa; trata-se de 

uma coletividade coordenada por um grupo: 

a equipe gestora. Desse modo, a gestão 

escolar “inerente ao próprio movimento 

pedagógico-didático da escola” – é “tarefa 

de todos os agentes envolvidos e demanda 

compartilhamento.” (WITTMANN, 2004, 

p. 39). 

Ademais, na procura de uma 

Coordenação Pedagógica/Supervisão 

Escolar criadora, torna-se imprescindível se 

encontrar vigilante as transformações 

acontecidas no meio social contemporâneo. 
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A instituição educacional que se mostra 

atualmente não deve meramente acreditar 

no saber, práticas e procedimentos que se 

fez presente no passado. É preciso ir à 

procura de inéditas táticas, e, portanto, 

significa um ininterrupto desafio a todos 

que se encontram abarcados com o 

desenvolvimento educacional; em especial 

para os se encontram com a 

responsabilidade de administrar o espaço 

educacional. Mírian Grinspun, ao se referir 

à função do orientador educacional da 

atualidade destaca: 

 
O desafio maior é educar crianças, 

jovens num mundo de crise, com 

mudanças substanciais, hoje ampliada 

por uma nova sociedade que é virtual, 

onde entrecruzam como redes, teias, 

valores diferenciados, exigências 

múltiplas... (GRINSPUN, 2006, p. 

71). 

 
 

Segundo a autora, o tempo atual é 

altamente abrangente, com obstáculos que 

partem da pobreza e vão até o 

desenvolvimento tecnológico. Esta situação 

agrava a questão das diferenças sociais, que 

anexa a outras situações surgidas desta 

diversidade cultural, de raça, de etnia, de 

sexo, dentre tantas outras. É por razão 

destes atos desafiadores que acontecem no 

seio da instituição educacional que 

Grinspun (2006) aponta doze motivos 

essenciais em prol da existência de dois 

profissionais educacionais: o Supervisor 

Educacional/Escolar (Coordenador 

pedagógico) e o Orientador Educacional. 

Os motivos se devem as necessidades de 

atos que acontecem na instituição 

educacional possuindo o educando como 

centro das ações. 

O nível de entendimento carece de 

ocorrer de modo político. Não comporta na 

possibilidade de edificação do Projeto 

Político Pedagógico, um comparecimento 

do primeiro modelo, segundo indica Bobbio 

(1991, p. 93): “forma marginal de 

participação, com comportamentos 

passivos e até repetitivos como a presença 

em reuniões. Do contrário, é preciso a 

participação ativa, na qual o sujeito se 

envolve em várias atividades a ele 

confiadas, que ele mesmo as promove”. 

Do mesmo modo que a sala de aula 

necessita de um ambiente edificado de 

reflexão, possuindo o pressuposto de que “o 

educador tem na sala de aula o seu espaço 

de atuação privilegiado, tendo consciência 

de que, como todos os espaços, esse também 

é histórico e político”, (MARCELINO, 

1988, p.68); a instituição de ensino de modo 

geral carece de membros articuladores dos 

atos, de maneira que o tempo conquistado 

pela aprendizagem na instituição são 

ocasiões de reflexão a respeito de 

importâncias e ações. Cabe então, ao 

coordenador pedagógico uma função de 

suma importância, no momento em que, 

coligado ao educador, avalia a vida 
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real dos educandos em separado por turmas, 

e questiona as técnicas que se farão mais 

eficaz para a ampliação educacional, de 

competência e de habilidade. 

Em publicação feita a pouco tempo, 

Jane Oliveira discute o papel do 

coordenador pedagógico quando gestor da 

capacitação continuada do educador, 

edificada no dia a dia educacional, nos 

encontros pedagógicos, nas pesquisas e 

tarefas adicionais da instituição de ensino. 

Sua meta é desenvolver a função de: 

 
Gestor da formação continuada 

docente tem a responsabilidade de 

elaborar e desenvolver atividades 

relevantes que mostrem a importância 

da formação continuada para o 

docente, pois o trabalho do professor 

não se esgota na sala de aula, ele 

continua nos debates durante as 

reuniões de horário complementar, na 

reflexão dos problemas que ocorrem 

na escola, no planejamento e na 

avaliação constante do seu trabalho. 

(OLIVEIRA, 2013, p. 5 – 6). 

 
 

Consequentemente, a função de 

intercessor e gestor da capacitação 

permanente propicia, afora de excelentes 

decorrências para o desenvolvimento de 

ensino – aprendizagem, onde é necessário o 

prévio conhecimento mais apurado por 

parte dos membros da escola: o que vem 

dando certo e o que precisa 

melhorar/modificar, detectando as 

carências e disponibilizando segmentos. Na 

fala de Maria Violeta Villas Boas, 

Todos os que participam do ato 

educativo, quer na qualidade de 

sujeitos vivenciando diretamente as 

experiências de aprendizagem, quer 

na condição de agentes orientadores 

desse ato, devem estar integralmente 

envolvidos, em estado de “alerta”, 

dando-se por inteiro, sem o que o 

resultado final será pobre, 

inexploradas que terão sido, de um 

lado, as potencialidades das situações 

oferecidas pelo currículo, pouco 

mobilizadas que foram, de outro, as 

energias vitais dos participantes do 

processo. (VILLAS BOAS, 2006, p. 

63 – 64). 

 

Deste modo, a atividade do 

coordenador pedagógico não se encontra 

restrito as junturas com os educadores. Os 

educandos – compreendidos como 

receptores do saber – necessitam de 

acompanhamento contínuo, em forma de 

observação de desenvolvimento educacional 

e comparecimento, assim como a conduta, 

motivação e seu engajamento ao ambiente 

educacional. Desta maneira, é necessário 

visualizar o educador como condutor do 

saber, que edifica conhecimentos na 

instituição de ensino por meio dos saberes 

adquiridos com própria vida. De acordo 

com Grinspun (2006), esse saber é 

denominado de natural, edificado de modo 

prático nas diversas interações com o meio 

social, grupos e comunidades; e necessita 

ter a função de respaldo para a edificação de 

inéditos saberes. Vai muito além de unir 

conhecimentos prévios e/ou de ensinar, 

trata-se de disponibilizar ocasiões para a 

procura de inéditos saberes, que significa o 

no “princípio de ensinar- 
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aprender a pensar, a fazê-lo de modo mais 

profundo, amplo e sistemático, pela 

reflexão, análise, conclusão; desenvolve 

condições de compreender, aplicar, criar.” 

(GRINSPUN, 2006, p. 144). O maior 

desafio do coordenador pedagógico é 

visualizar as carências dos educandos, 

tumultos, nível de motivação e guiar o 

educador na atividade do rever 

constantemente o exercício educacional. 

Desta maneira, na atualidade, cercado por 

diversas modificações, o educando 

necessita que os educadores que analisem 

sua prática, e o coordenador abarcam essa 

função em compactação, criando uma 

significativa orquestra. 

Aprender a conhecer: aprender com 

qualidade, sabendo utilizar seus 

conhecimentos quando necessário (a 

memória e o pensamento, o raciocínio 

lógico e o reflexivo). Aprender a fazer: 

valorização da qualidade social, das relações 

interpessoais, da intuição e flexibilidade nas 

suas ações, para atuar como profissional do 

futuro, ser sujeito, criar, inovar. Aprender a 

viver junto: aprender a viver com o outro, a 

se relacionar 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A História da educação no Brasil só 

começa a ser registrada a partir de 1549, 

com a chegada dos jesuítas. A educação 

vem sofrendo profundas mudanças em suas 

em grupo, saber desenvolver projetos 

coletivos, sabendo administrar conflitos. 

Aprender a ser: agir com autonomia, crítica 

e criatividade. (MICHALISKYN, 2008, p. 

107 – 109). (grifo do autor). 

Diante das inéditas provocações que 

o mundo da atualidade estabelece, os 

entendimentos e imparcialidades a respeito 

da educação necessitam de novos rumos. É 

função de o coordenador pedagógico 

escoltar, aferir e amparar a ação do 

desenvolvimento curricular, os projetos 

interdisciplinares e o dia-a-dia do ensino e 

da aprendizagem das turmas da instituição 

de ensino com olhos voltados ao 

desenvolvimento do protagonismo. 

Educador e educando necessitam sair da 

conduta do transmitir/assimilar os 

conteúdos para cogitar a respeito dos 

conhecimentos já adquiridos, considerando- 

os em situações reais. Os obstáculos de 

ordem social e ambiental são questionados 

por meio de posicionamentos críticos, 

propondo novas soluções construtivas, 

eficazes e eficientes para um mundo 

melhor. 

 
estruturas, devido às novas formas de 

produções de trabalhos, esta demanda vêm 

no intuito de acompanhar a evolução do 

capitalismo que vive um padrão de 

acumulação flexível, decorrente da 

globalização, que por sua vez requer uma 
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nova forma de relação entre o Estado 

(escola) e a Sociedade (população). 

Segundo Ferreira está nova relação requer: 

“(...) novo princípio educativo, ou seja, um 

novo projeto pedagógico, por meio do qual 

a sociedade pretende formar os intelectuais 

trabalhadores, os cidadãos/produtores para 

atender as novas demandas postas pela a 

globalização da economia e pela a 

reestruturação produtiva” (FERREIRA, 

2006, p. 34). 

A globalização trouxe e está 

trazendo profundas modificações 

principalmente no mundo do trabalho, 

porque os recursos tecnológicos estão ai, e 

as indústrias estão se adaptando a eles, por 

isto, a educação também tem que aderir a 

esta modificação tentando a todo custo fazer 

com que seu aluno/ trabalhador aproprie de 

conhecimentos que irão facilitar o manuseio 

dos mesmos, a estes recursos. 

Para dá conta de abarcar as novas 

exigências do trabalho, onde sua 

característica principal é a flexibilidade de 

produção, foi necessário aos poucos 

banalizar? Os modos de produções 

existentes nas fábricas conhecido como 

Taylorista/Fordista (padrão produtivo 

capitalista que se fundamentou basicamente 

na produção em massa), presente no mundo 

do trabalho, estes tinham por finalidade a 

divisão do processo produtivo, onde o 

planejamento estava separado da execução, 

ou seja, uns pensavam e outros executavam 

a mediação entre estas duas categorias 

ficavam por conta dos coordenadores, que 

tinha a função de supervisionar o trabalho 

dos produtores de serviço. Por isto estes 

modos de produção vêm sendo substituídos 

pelo o Toyotismo (forma particular de 

expansão do capitalismo monopolista do 

Japão), “que tem forma de produção mais 

flexível e desregulamentada” (Dourado e 

Paro, 2001, p.18). 

A equipe pedagógica é responsável 

pela coordenação, implantação e 

implementação, no estabelecimento de 

ensino, das Diretrizes Curriculares 

definidas no Projeto Político Pedagógico e 

no Regimento Escolar, em consonância 

com a política educacional e orientações 

emanadas da Secretaria de Estado da 

Educação. A equipe pedagógica é composta 

por professores graduados em Pedagogia e 

em áreas á fins. Fazem parte da 

Organização do Trabalho Pedagógico: 

Conselho de Classe, Projeto Político 

Pedagógico, Plano de Trabalho Docente, 

Planejamento/Hora Atividade, Avaliação, 

Instâncias Colegiadas e Gestão Escolar. 

Os diários como recurso de acesso 

à avaliação e ao reajuste dos processos 

didáticos constituem-se em ricos aliados da 

atividade pedagógica do professor e também 

do coordenador. Segundo Zabalza (2004, p. 

24), a função dos diários pode ser 
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voltada para fins didáticos, como recursos 

utilizados para registrar o processo de 

construção da aula; é também função dos 

diários de aula servir de técnica de coleta de 

dados em pesquisa no campo da educação. 

Para o autor, em qualquer uma das 

modalidades de uso do diário a ser 

empregada pode-se extrair uma espécie de 

“radiografia de nossa docência” (grifos do 

autor). 

O Diário A mostra a figura de um 

coordenador lidando com o dilema da 

dificuldade, seja em relação aos alunos, seja 

em relação à organização da escola. 

Significa que as dificuldades estão 

presentes entre as atribuições do 

coordenador, principalmente no que se 

refere às tarefas corriqueiras. Isso parece 

incomodá-lo, porque ele não consegue 

demonstrar que está superando tais dilemas: 

lidar com os alunos e suas dificuldades de 

aprendizagem e de comportamento 

socialmente aceitável e lidar com a 

organização da escola, que mais uma vez 

recai a responsabilização sobre os alunos e 

suas relações subjetivas no ambiente 

escolar. Tais dilemas são característicos do 

coordenador em início de carreira, por ser 

um período marcado por crises e, por assim 

ser, um dos piores da vida profissional, mas 

um período importante, por marcar o futuro 

do profissional e sua relação com o trabalho 

(TARDIF, 2002; HUBERMAM, 1992). 

Franco (2000, p. 34), ao se reportar 

aos dilemas do professor iniciante, faz 

certos apontamentos que bem se aplicam à 

função do coordenador pedagógico em 

início de experiência, por exemplo: 

problemas com a disciplina dos alunos e a 

organização da sala de aula, aqui, 

especificamente, apontados no Diário 

acima. 

Quando o coordenador restringe sua 

função na maior parte do tempo em 

fiscalizar salas de aula, verificar diários de 

classe, supervisionar o comportamento dos 

alunos, como está demonstrado nas palavras 

do participante acima, falta à escola definir 

suas reais atribuições. Se não está clara a 

função do coordenador, seu trabalho fica 

ainda mais difícil e os resultados de suas 

ações pouco visíveis. Os equívocos em 

relação às atribuições do coordenador ainda 

são um dilema para muitas escolas, 

configurando assim, no desafio de 

compreender, de fato, o que fazer e o que 

não fazer nesta função. Vasconcelos (2006) 

e Libâneo (2004), em seus escritos, têm 

chamado a atenção para a importância do 

coordenador pedagógico para que a escola 

exerça sua função de instituição formadora 

e que a educação atinja o patamar da 

qualidade esperada. É reconhecidamente 

visível que há uma necessidade de definição 

do papel do coordenador pedagógico, quem 

ele realmente é, o que representa no quadro 
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dos profissionais da educação, e quais 

atribuições deve cumprir. Ele exerce uma 

posição de liderança, por isso deve saber 

solicitar e também saber fazer e, nesse 

processo, ter uma visão de coletividade, ou 

seja, de trabalhar juntos em prol dos 

mesmos objetivos. 

Almeida (2006) vai mais além 

quando se refere às atribuições do 

coordenador pedagógico, atrelando-se à 

função de agente de mudança das práticas 

dos professores, principalmente quando 

propõe quebrar paradigmas tradicionais de 

metodologias e avaliação. Assim, seu 

trabalho é delineado por valores, crenças e 

convicções; suas atitudes baseiam-se em 

articulações internas de mobilizações 

multidimensionais, tanto no aspecto 

político quanto humano ou técnico. 

O coordenador pedagógico é um 

articulador do Projeto Político Pedagógico, 

porque ele faz parte da equipe gestora, é 

responsável, dentre outras atribuições, por 

promover a reflexão sobre a prática docente, 

sobre as relações intersubjetivas entre seus 

pares e entre a comunidade escolar e a 

comunidade externa; promover formação 

continuada dos professores; promover o 

estreitamento das relações entre 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho procurou tratar os 

primordiais motivos para a presença do 

a família e a escola. Nesta perspectiva, 

Libâneo (2004) assim define as atribuições 

do coordenador pedagógico: dar assistência 

didática pedagógica aos professores, 

visando à qualidade do ensino; monitorar 

sistematicamente a prática dos docentes, 

sobretudo em situações de reflexão e 

mediação; avaliar o desenvolvimento do 

plano pedagógico-curricular e dos planos de 

ensino e avaliar a avaliação da 

aprendizagem e institucional. 

De fato, o coordenador pedagógico 

tem uma função complexa e, por vezes, mal 

definida, seja pelas demandas da escola em 

fazer um trabalho corriqueiro de supervisão 

e fiscalização de alunos e professores, seja 

por desconhecimento de seu papel de agente 

articulador e mediador das práticas 

pedagógicas e educativas, ou ainda, por 

estar na escola, na qual está presente a 

contradição de, por um lado, pregar a gestão 

democrática e, por outro lado, exigir que 

determinações sejam simplesmente 

executadas. O desafio é manter o foco em 

suas atribuições, em promover a escola 

democrática, a educação de qualidade e em 

proporcionar um ambiente de trabalho 

harmonioso e saudável. 

 
Coordenador Pedagógico no dia a dia 

educacional e sua função frente as mais 

diversas demandas oriundas do 

desenvolvimento educativo na atualidade. 
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Para tal, procurou-se discorrer através de 

alguns pesquisadores que abordam o tema 

Supervisão/Coordenação/Orientação 

Pedagógica, em consonância com a visão de 

educadores em formação. 

Diversos estudiosos a respeito do 

tema em questão protege o ato de existir 

deste profissional e ressaltam sua autoridade 

no ambiente educacional, que atua de modo 

coletivo com educadores e educandos. 

Longe de querer proteger uma fração ou 

separação de tarefa na instituição 

educacional, Grinspun crê num projeto 

realizado em grupo, onde a função do 

coordenador pedagógico, cuja 

especialidade é solucionar os entraves 

educacionais, realize suas atividades em 

parceria com o coletivo, em atos de 

integração. 

Deste modo, sua função aumenta 

para a condição e transformador da 

realidade circuncidada. Isso porque sua 

atuação se expande para garantir a vivência 

das atividades que norteiam o PPP, 

garantindo sua participação efetivamente 

política. Ao fazer isso, as ações da escola 

envolvem os estudantes, tornando-os 

responsáveis e sujeitos no processo de 

construção da aprendizagem. 

Em síntese as coordenadoras 

concentram suas representações em três 

componentes mais significativos, quais 

sejam: mediador, articulador e facilitador da 

atividade educacional no espaço 

institucional e pedagógico; 

desenvolvimento de atividade de formação, 

busca por aperfeiçoamento; crescimento e 

compromisso  profissional, e 

responsabilidade social. 

Salientamos que as representações 

sociais não são estáticas e tendem a 

acompanhar as transformações e 

necessidades dos contextos onde se 

constituem. Constatamos que as 

coordenadoras, inseridas em novas 

demandas e contextos, ressignificam o 

sentido de mediação e articulação 

agregando a essas representações a 

valorização do trabalho coletivo, a 

interação, o diálogo e a participação nas 

relações que estabelecem entre e com os 

diferentes agentes que atuam no espaço da 

escola pública. 

Essa dinâmica possibilita a 

constituição de novos significados 

representacionais, mais humanizados, 

autônomos, críticos e reflexivos. O que, na 

prática, fornece novos olhares sobre a ação 

educativa e redimensiona suas relações com 

o conhecimento e trabalho escolar. 

Em suma, as representações sociais 

de coordenação pedagógica, aqui 

discutidas, nos levam a afirmar que elas não 

podem ser desconsideradas pelos sistemas 

educacionais. Essas representações 

constituem um chamado para que os 
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sistemas públicos reconheçam a urgência de 

repensar o papel desse coordenador, 

buscando novos mecanismos de valorização 

profissional, assegurando, principalmente, 

melhoria das condições de trabalho e o 

reconhecimento desse profissional como 

formador e pesquisador no espaço da escola. 

Entendemos que o imperativo de 

continuar crescendo e atingir novos 

patamares de qualidade para a Educação 

Básica brasileira passam, também, pela 

valorização desse profissional na escola, 

uma vez que revela profunda identificação 

com o acompanhamento e mediação 

pedagógica. 
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UMA ANÁLISE REFLEXIVA SOBRE OS AVANÇOS E RETROCESSOS DA 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: práticas inovadoras com foco na formação 
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RESUMO 

 

O questionamento a respeito da inclusão de educandos com necessidades educacionais 

especiais em instituições escolares públicas passou a ganhar um grande espaço ultimamente. A 

teoria de inclusão vem tendo um espaço para questionamento em todo nosso país, sob distintos 

pontos de vista e olhares teóricos. Entretanto, ao avaliar mais a fundo esse tema tão relevante, 

é possível identificar que o desenvolvimento da inclusão educacional possui como meta a 

mobilização da população para uma nova visão diante das singularidades do indivíduo, 

nomeando-as com uma estima a ser reconhecida por todos os que fazem a educação, pais e 

família dessas crianças com necessidades especiais, levando em consideração que a primordial 

propriedade do homem é o pluralismo, e não a equidade ou a igualdade. É possível definir 

inclusão como sendo um procedimento gradual e interativo. Trata-se de atividade em prol do 

respeito às particularidades de cada sujeito, disponibilizando alternativas às suas carências e 

singularidades. A expectativa principal da inclusão é a convicção de que não ocorre à igualdade 

nos indivíduos, e estas diferenças são responsáveis pelas suas características. O educando passa 

então a ser entendido como sujeito único, singular e social, que possui história de vida, 

instituindo-se, portanto, em ser histórico distinto. O objetivo deste trabalho é avaliar os enigmas 

na ação da inclusão escolar dentro das instituições educacionais públicas e as circunstâncias 

importantes que brotam com o passar do tempo, afinal cada membro, com suas ações e 

reflexões, vão intervindo no processo educacional, vai cristalizando ideias, reafirmando 

conceitos e pré-conceitos, que se trata de demonstração de modo particular e concreto. Frente 

às avaliações que serão feitas, é necessário avaliar mais a fundo que os ambientes são 

diferençados de um educando normal para um especial, e carecem de mais cuidado, possuindo 

características particulares que se deparam com distintos objetivos para cada situação de ensino. 

Todavia, desse modo se tornará viável presenciar nas ações dos educadores situações de 

controle a respeito do modo de interagir com esses educandos. É permitido assegurar que 

diversas instituições de ensino estão (des) orientadas diante das probabilidades da inclusão no 
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ensino desses alunos com necessidades especiais, especialmente já que esta nova situação 
determina um reavaliar a respeito do fazer pedagógico, uma modificação da instituição escolar 

da atualidade para a escola de todos, cercada por respeito ao indivíduo singular e social. 

. 

 

Palavras-chave: Espaço escolar. Inclusão Social. Estratégias. 

Submetido em março de 2020 e aceito em maio de 2020. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tornar uma educação real, existida 

e enfrentada para todos, onde todos tenham 

a oportunidade de desenvolver o saber do 

apropriado significado de plenitude como 

cidadãos precisaram possuir uma meta de 

ampliar o conhecimento cultural. 

É possível definir a educação 

especial como uma educação que atende os 

portadores de necessidades espaciais, tais 

como: auditivas, visuais, intelectual, física, 

sensorial, surdo cegueira e as múltiplas 

deficiências. Para que estes indivíduos 

tenham a possibilidade de serem educados e 

reabilitados, é relevante o entrosamento 

deles em instituições educacionais 

especializadas. E que eles tenham acesso a 

todas as coisas necessárias para alcançar sua 

ampliação cognitiva. A finalidade da 

educação especial é ser uma totalidade, e 

possuir sua importância identificada é 

relevante para que os educandos possuam 

desenvolvimento e desempenho 

educacional aceitável. 

É possível perceber que a educação 

inclusiva está disponível de todos para 

todos, aonde os tidos como “normais” e os 

portadores de necessidades especiais terão a 

oportunidade de ampliar seus saberes 

interagindo um com os outros. É necessária 

a dependência entre elas para que aconteça 

a educação de qualidade. 

Em nosso país, a educação 

inclusiva é atualmente um desafio a ser 

encarado cotidianamente por todos os 

trabalhadores da educação. 

No entanto, é relevante ressaltar 

que a definição de inclusão abrange: acolher 

os portadores de necessidades especiais; 

proporcionar a intensidade de atendimento 

nas salas regulares; disponibilizar aos 

educadores base técnica; entender que é 

possível os educandos adquirirem 

conhecimentos juntas, mesmo que 

possuindo finalidades e metodologias 

distintas; conduzir o educador a utilizar 

metodologias criativas de ação com os 

educandos portadores de necessidades 

especiais; proporcionar um acolhimento 

agregado ao educador de sala ordinária do 

ensino regular. Entretanto, a finalidade da 

inclusão não significa: conduzir às salas de 

aula comum as crianças sem a presença do 

educador especializado; desprezar as 

carências exclusivas do educando; induzir 

as crianças a adotarem uma situação 

singular de desenvolvimento, no mesmo 

período e para faixa etária generalizada; 

acabar a recepção de educação especial no 

período anterior ao indicado; achar que os 

educadores de salas comuns transmitam 

conhecimento aos educandos com 

necessidades especiais sem base técnica. 

É através da educação inclusiva que 

se abarca essas crianças com condição, 
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porém é indispensável que os profissionais 

possuam respaldo quer técnico quer 

preparatório, para que possa concretizar os 

objetivos de modo correto. Ao decorrer do 

processo, a grande fatia dos profissionais 

 

METODOLOGIA 

 

Características da pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica com intensa leitura dos textos 

e obras, sistematizado por Lessa (2011, p. 

20 e 21) “A leitura imanente consiste na 

decomposição do texto em suas unidades 

significativas mais elementares: ideias, 

conceitos, categorias, na busca da trama que 

articulava tais unidades a uma teoria, 

hipóteses, teses e proposições, com o intuito 

de elaborar outras teorias interpretativas”. 

A Leitura Imanente é um recurso 

que nos ajuda em estudos sistemáticos de 

pesquisas acadêmicos, encontrados em 

forma de livros, teses, dissertações, 

monografias, artigos, entre outros; bem 

como em estudos bibliográficos. A 

utilização e aplicação consecutiva e crítica 

desta metodologia aperfeiçoa o campo 

cognitivo que abrange a compreensão e a 

apreensão dos elementos que estruturam os 

modos de exprimir e materializar os 

conhecimentos científicos (BEZERRA, 

2015). 

De acordo com Vieira (2006, p. 17), 

“a pesquisa bibliográfica fundamenta-se 

engajados na educação não tem 

conhecimento ou debochavam frente a 

relevância e a diferença da educação 

especial e a educação inclusiva. 

 
principalmente em análises qualitativas, 

baseadas em conhecimentos teórico- 

empíricos que permitem atribuir-lhes 

cientificidade". 

 

Do ponto de vista dos objetivos 

 

No que diz respeito aos meios, em 

relação à abordagem dos objetivos, esta 

pesquisa é exploratória, que tem a finalidade 

de proporcionar familiaridade com o 

problema, tornando-o explícito ou, ainda 

legitimando a construção de hipóteses (GIL, 

2010). 

De acordo com o autor acima citado 

o primordial objetivo da pesquisa 

exploratória deve ser o aprimoramento das 

ideias ou a descoberta das instituições. 

 

Do ponto de vista dos procedimentos 

técnicos e da abordagem do problema 

 

As metodologias técnicas utilizadas 

para este estudo foi o levantamento 

bibliográfico e documental tem por objetivo 

proporcionar familiaridade com o problema, 

tornando-o mais explicitado (LAKATOS; 

MARCONI, 2001). 

Por meio das pesquisas realizadas, 

de modo sistematizado, em livros, artigos 

científicos, disponíveis em documentos 
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impressos e também em bases de dados 

virtuais reconhecidas, foram possíveis 

expandir o conhecimento em torno dos 

temas que cercam este estudo, ajudando 

deste modo para uma fundamentação 

teórica capaz de embasar a procura para 

atender aos objetivos propostos e responder 

de modo eficaz o questionamento da 

pesquisa. 

 

Um olhar sobre a inclusão 

 

Para uma maior compreensão a 

respeito do assunto abordado, percebe-se 

que na teoria o judiciário, através das leis, 

determina o direito do sujeito com 

necessidades educacionais especiais e de 

toda a população à educação, tratando-se, 

portanto, de um direito constitucional. 

Disponibilizar educação de qualidade para 

todos significa entre outras coisas a carência 

de um direcionamento inédito, onde não 

apenas a aceitação seja suficiente, mas 

principalmente a aceitação e valorização das 

diferenças. 

Em seguida, com a homologação da 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB) nº 9394/96 

(BRASIL, 1996), em seu capítulo V, 

conceitua a educação especial como 

modalidade de educação educacional 

ofertada em especial na rede regular de 

ensino, para atender as crianças portadoras 

de necessidades especiais; percebeu-se a 

indigência de formar os educadores, em 

especial os da rede pública de ensino, por 

absorver a maior quantidade de indivíduos 

em idade escolar. Esta formação teria que 

possuir um currículo voltado ao 

relacionamento e afinidade com os 

educandos com necessidades especiais 

educacionais bem como processos de 

aprendizagem e necessidades adaptativas. 

Entretanto, o que se detecta é que para que 

ocorra esta transformação é imprescindível 

ir mais longe que formar educadores 

teoricamente, é preciso capacitá-lo a lidar 

com esta camada populacional. 

A instituição educacional em sua 

totalidade necessita se encontrar unida para 

esta nova fase, construindo um Projeto 

Político Pedagógico (PPP) que abranja 

esses educandos especiais, possuindo 

instrumentos didáticos, explanação a 

respeito das carências educacionais 

especiais do educando, dentre outras. 

Esta alteração no reconhecimento 

dos méritos se concretiza através da 

retomada dos valores culturais, responsável 

pelo fortalecimento da identidade singular e 

coletiva do sujeito, assim como pelo 

respeito do aprender e edificar. Cada 

educando dentro de uma sala de aula 

significa propriedade própria e um grupo de 

valores e conhecimentos que os fazem 

singulares e exclusivos, instituindo um 

tempo de aprendizagem, o desfio da 

instituição escolar na atualidade, passa a ser 
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então o de trabalhar com estas diferenças 

com o intuito de edificar uma nova teoria no 

que diz respeito ao aprender/ensinar de 

maneira que todos os indivíduos possuam 

seu espaço. 

Com o objetivo de avaliar e 

compreender essa situação, onde fazem 

parte uma parcela pequena da população, 

tem se questionado um inédito foco: a 

inclusão de todos. 

Para tal, a coletividade necessita 

admitir de fato sua função, disponibilizando 

as condições indispensáveis para a 

igualdade de chances. 

Esta inclusão em instituições 

educacionais públicas tem patrocinado 

questionamentos e debates, onde é 

corriqueiro ouvir que a educação especial 

perpassa por uma fase crítica em todos os 

âmbitos que a cercam: de conceito, nas 

características dos descordos, no sentido da 

aflição de capacidade, na mudança do 

molde pedagógico, da edificação da tarefa 

pedagógica, na condição docente, na 

educação para o trabalho e a maravilha da 

globalização. 

Entretanto, é preciso compreender 

como é a educação inclusiva como um todo 

para não fazer dela um sistema excludente. 

 
A escola brasileira é marcada pelo 

fracasso e pela evasão de uma 

parte significativa de seus alunos, 

que são marginalizados pelo 

insucesso, por privações 

constantes e pela baixa autoestima 

resultante da exclusão escolar e da 

social – alunos que são vítimas de 

seus pais, de seus professores e, 

sobretudo, das condições de 

pobreza em que vivem, em todos 

os seus sentidos. (MANTOAN, 

2005, p. 27). 

 

Um imenso desafio que se posta à 

instituição de ensino inclusivo, se trata da 

preparação, interação e conscientização do 

grupo pedagógico assim como de sua 

capacitação, participação e formação de 

educadores, mesmo sendo imprescindíveis 

projetos de capacitação mais consistente 

para formação mais ampla destes 

profissionais. 

De acordo com Mazzotta (1996) a 

aflição no âmbito educacional dos 

indivíduos portadores de necessidades 

especiais em nosso país é nova. Tendo seu 

início efetivo no século XIX, embasado em 

experiências norte-americanas e europeias. 

A passagem permite ser repartida em quatro 

grandes etapas: 

Até 1854, os portadores de 

necessidades especiais, independente de 

qual natureza, se física, mental ou sensorial, 

eram abandonados quer pela família quer da 

sociedade, passando a ser acolhido por 

asilos e estabelecimentos filantrópicos e/ou 

religioso. 

Geralmente perpassavam toda a 

existência isentos de qualquer atendimento 

especializado com a finalidade de capacitá- 

lo. Entre os anos de 1854 e 1956 inicia 
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gradualmente o aparecimento de raras 

instituições     de    ensino    especiais, 

particulares, com foco na assistência clínica 

especializada.  Durante este  período  a 

sociedade começava a entender que os 

portadores   de  deficiência  tinham  a 

possibilidade de se tornarem produtivos, e a 

assistência foi aos poucos deixando de ser 

no âmbito da saúde para ser o educacional. 

Entre 1957 a 1993 foi um período 

determinado por atos tanto oficiais como 

em âmbito nacional. A educação especial se 

instituiu  como  uma  modalidade de 

educação, que garantia um pacote de 

atividades     educacionais    especiais, 

instituídos    nas   diversas instituições 

escolares, com o compromisso de: apoiar, 

complementar, suplementar e, em algumas 

situações, suprir as tarefas educacionais 

corriqueiras. A finalidade era assegurar o 

acesso à  educação  escolar   formal  e 

desencadear a capacidade dos educandos. 

No ano de 1990, o Brasil participou 

da Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos na cidade de Jomtien, na 

Tailândia, onde ficaram estabelecidos os 

iniciais prognósticos da política de 

educação inclusiva. A partir de 1994, o 

entendimento de educação inclusiva ficou 

no lugar da teoria de educação especial 

através da Declaração de Salamanca 

(UNESCO, 1994), que aumentou a teoria da 

necessidade educacional especial e acudiu a 

necessidade de inclusão dos educandos 

especiais no sistema regular de ensino, 

possuindo como slogan “Educação para 

Todos”. 

A sugestão da educação inclusiva se 

embasa no amoldamento curricular, que 

acontece por meio do ato de um grupo 

multidisciplinar que disponibiliza apoio 

quer ao educador quer ao portador de 

necessidades especiais, através de 

acompanhamento, estudo e pesquisa de 

maneira a fornecer a ascensão e a 

permanência na rede comum de ensino em 

qualquer que seja o nível. 

A consolidação da escola induzida 

se respalda no amparo de princípios e 

valores éticos, nos ideais de cidadania e 

justiça, para todos, em contraposição aos 

sistemas hierarquizados de inferioridade e 

desigualdade. De acordo com SASSAKI 

(1997, p. 41) “inclusão é um processo pelo 

qual a sociedade se adapta para poder 

incluir em seus sistemas sociais gerais 

pessoas com necessidades especiais e, 

simultaneamente, estas se preparam para 

assumir seus papéis na sociedade”. 

Abranger significa trocar, entender, 

respeitar, valorizar, lutar contra exclusão, 

ultrapassar obstáculos que o meio social 

instituiu para os indivíduos. É disponibilizar 

a ampliação da independência, através da 

ajuda de reflexão e construção de valor, 
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dando a oportunidade de decisão, ou seja, o 

agir nas mais distintas ocasiões da vida. 

 

A formação de professores para a 

educação inclusiva 

 

De acordo com Morin (2004, p. 11) 

“uma educação só pode ser viável se for 

uma educação integral do ser humano. Uma 

educação que se dirige à totalidade aberta 

do ser humano e não apenas a um de seus 

componentes”. 

A educação necessita ajudar, não 

apenas na conscientização da 

nacionalidade, porém autorizar que esta 

signifique o desejo de atingir a cidadania 

plena terrena (MORIN, 2004, p. 18). 

No instante em que se fala da 

inclusão, é necessário levar em consideração 

as características associados a formação do 

educador, visto que, este necessita se 

encontrar capacitado e seguro para executar 

suas tarefas com o educando portador de 

necessidades educacionais especiais. Piaget 

(1984, p. 62) já ressaltava que o preparo do 

educador significa demanda principal da 

totalidade das transformações pedagógicas, 

afinal, enquanto esta não for solucionada de 

modo aceitável, será integralmente inviável 

constituir programas ou edificar bonitos 

conceitos no tangente ao ser feito. Este 

tópico mostra dois ângulos. O primeiro, que 

há uma demanda social da valorização ou da 

revalorização dos educadores primário e 

secundário, onde suas atividades não 

possuem o valor a que fazem jus sequer pela 

opinião pública, onde a falta de interesse e 

a miséria que se fizeram presentes na 

profissão e que significam um imenso 

perigo para o desenvolvimento, e, por 

conseguinte para a sobrevivência da 

população doente. Dando prosseguimento, 

nos deparamos com a capacitação 

intelectual e moral do educador, moléstia 

bastante difícil de extinguir, afinal quão 

melhor for a metodologia determinado para 

a prática educacional, mais difícil se mostra 

a profissão do educador, que não imagina 

ensinar a apenas uma camada eletiva, porém 

exercer o seu ofício a todos. 

Os três meios indicados por 

Perrenoud (2000) se instituem em feitios 

básicos para a constituição de profissionais 

que adotem a empreitada de desbravar e 

abrir novos caminhos, edificando deste 

modo, uma independência singular e 

comando na direção de sala de aula. 

Levando em consideração se tratar de 

profissional pensador, os produtos acabados 

não se adequam mais, porém as 

desenvolturas para identificar, definir, 

projetar, avaliar os desafios. 

Conforme Paula (2004): 

 
 

Na formação de professores de 

educação especial, essa 

ambiguidade manifesta-se, por 

exemplo, na forma como as 

políticas públicas consideram essa 
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questão. Também fica evidente, na 

construção do saber e, do saber 

fazer, desses futuros docentes, pois 

os currículos de sua formação 

inicial privilegiam, 

predominantemente,  a 

especificidade do trabalho com 

determinados alunos “especiais” 

por que apresentam incapacidades 

físicas, e/ou mentais, e/ou 

sensoriais, e/ou adaptativas”. Tal 

como constata Bueno (1998) apud 

Nunes et al (1998, p. 70). 

 

O curso universitário do educador 

especial foi incluso como desenvoltura da 

pedagogia a qual, normalmente, enxerga a 

formação docente como subproduto da 

especialização: configura-se nessa 

formação. Entretanto, um professor 

especializado, com mínima capacitação de 

educador, com experiência teórico-prático 

insuficiente. Servirá apenas como professor 

de ensino fundamental. O destaque nas 

particularidades e problemas peculiares das 

diferentes carências iterou mais 

intensificamente uma “especificidade 

docente” que não considerou 

probabilidades aumentadas a respeito da 

relação sobre o fracasso escolar e o 

desenvolvimento pedagógico. 

Bueno (1999) indica que para um 

ensino considerado de qualidade para 

educandos com necessidades especiais, no 

ponto de vista de um trabalho inclusivo, 

abrange no mínimo, duas modalidades de 

formação docente: educadores 

“coronelistas” do ensino regular, com um 

conhecimento mínimo e menor ainda a 

prática com educandos diversificados; e 

educadores nas distintas “necessidades 

educacionais especiais”, quer para atender a 

essa camada de demandas quer para suporte 

as tarefas concretizadas pelos profissionais 

de salas regulares que esses alunos estejam 

integrados. 

A atividade docente com portadores 

de necessidades educacionais especiais 

atualmente precisa em estar em culminância 

com dois aspectos: o profissional e o 

intelectual, e para tal é necessário da 

competência em elaborar novamente os 

conhecimentos. 

Sendo assim, na duração da 

capacitação inicial, outras especialidades 

necessitam ser investigada como a 

construção, o conceito, a reinterpretação 

dos currículos e projetos que ofertem a 

capacitação, valorização e identificação do 

educador (PIMENTA, 2002, p. 131-132) 

A profissionalização apropriada 

ocorre no instante em que se autoriza o 

educador a tornar racional e avaliar sua ação,

 criticando-a, revisando-a, 

fundamentando-a na edificação da 

ampliação da escola. O educador é um 

membro essencial no desenvolvimento da 

inclusão, porém ele necessita ter apoio e 

valor, afinal sozinho não é possível 

concretizar a edificação de uma instituição 

de ensino embasada num entendimento 

includente. 
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Desta maneira se torna indispensável 

necessário “a preparação de todo o pessoal 

que constitui a educação, como fator chave 

para a promoção e progresso das escolas 

inclusivas” (Declaração Salamanca, p. 27). 

E ainda “a provisão de serviços de apoio é 

de importância primordial para o sucesso 

das políticas educacionais inclusivas.” 

(SALAMANCA, p. 31) 

Conforme Mittler (2003, p. 35), “A 

inclusão implica que todos os professores 

têm o direito de esperar e de receber 

preparação apropriada na formação inicial 

em educação e desenvolvimento 

profissional contínuo durante sua vida 

profissional”. 

 

Inclusão e inclusão social 

 

O enfoque desses conceitos, no que 

diz respeito ao sujeito com necessidades 

educacionais especiais, significa procurar o 

significado de “inclusão”, que segundo 

Forest & Pearpoint, quer dizer “estar com”, 

“viver com o outro”, deixar a modalidade de 

marginal que vive. Inclusão quer dizer 

convidar os sujeitos que estão na espera para 

adentrar e ajuda a delinear inéditos sistemas 

que motivem todos os indivíduos a 

participarem completamente as suas 

competências (apud MANTOAN, 1997, 

p.137). 

Ainda de acordo com FOREST; 

PEARPOINT (apud MANTOAN, 1997), 

quer dizer estar com o outro e cuidar uns dos 

outros, podendo ser traduzido como em 

chamar pais, educandos e comunidade 

participativa a se integrar a esta inédita 

cultura, nova realidade, se acoplarem a 

originais e estimulantes teorias 

educacionais. 

Sassaki (1999, p.53) se refere a 

“inclusão social” como um novo modelo, “o 

caminho ideal para se construir uma 

sociedade para todos e que por ele lutam 

para que possamos – juntos na diversidade 

humana – cumprir nossos deveres de 

cidadania e nos beneficiar dos direitos civis, 

políticos, econômicos, sociais, culturais e 

de desenvolvimento”. 

Karagiannis e Stainback (1999, p. 

21), asseguram que “a educação é uma 

questão de direitos humanos, e os 

indivíduos com deficiências devem fazer 

parte das escolas, as quais devem modificar 

seu funcionamento para incluir todos os 

alunos”, esta é a mensagem nitidamente 

prestada pela Conferência Mundial de 1994 

da UNESCO sobre Necessidades 

Educacionais Especiais. 

“Inclusão social é o processo pelo 

qual a sociedade se adapta para poder 

receber em seus sistemas sociais, cidadãos 

que dela foram excluídos, no sentido de 

terem sido privados do acesso aos seus 
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direitos fundamentais” (PAULA, 2004, p. 

93). 

Conforme Mendes (2001, p.17), “ao 

mesmo tempo em que o ideal de inclusão se 

populariza, e se torna pauta de discussão 

obrigatória para todos interessados nos 

direitos dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, surgem às 

controvérsias, menos sobre seus princípios 

e mais sobre as formas de efetivá-la.” De 

acordo com Góes e Laphane (2004) 

diversos educandos com diferencias 

singular e social são mais prevalecentes em 

populações mais carentes e menos 

favorecidas econômica e culturalmente. 

 

A educação inclusiva: o movimento para 

reorganização da escola 

 

Para dar início aos questionamentos 

mostraremos entendimentos a respeito da 

inclusão educacional ressaltando a etapa 

histórica e política em que acontece. Deste 

modo, temos a intenção de descrever a suma 

importância de flexibilizar o ensino, em 

particular as práticas pedagógicas para a 

ascensão a educação inclusiva em nosso 

cotidiano educacional. 

A inclusão escolar se encontra 

embutida em uma campanha de âmbito 

mundial chamado de inclusão social e que 

possui como foco a concretização de chance 

para todos de modo igualitário, também para 

os sujeitos que, diante as situações 

financeira, cultural, racial, física ou 

intelectual foram colocados a margem da 

sociedade. Portanto esse movimento 

significa a edificação de um meio social 

democrático, onde todos tenham a condição 

de exercer a sua cidadania plena e o respeito 

às diferenças seja uma realidade. 

Trazendo o Brasil o reconhecimento 

e realizado a escolha política formal 

universalização de um ensino que 

efetivamente oferte, a todos, a ascensão ao 

saber historicamente edificado e 

sistematizado pelo homem e, que beneficie 

as condições exigidas para o êxito da 

cidadania, será necessário investir em 

modos a incrementar a educação inclusiva 

no seio das instituições de ensino. 

Aranha (apud Pietro 2003) ao falar a 

respeito de inclusão escolar propõe que para 

que esta aconteça é indispensável um 

remanejamento no sistema educacional, 

uma vez que “prevê intervenções decisivas 

e incisivas, em ambos os lados da equação: 

no processo de desenvolvimento do sujeito 

e no processo de reajuste da realidade social 

[...]”. Do mesmo modo, “além de se investir 

no processo de desenvolvimento do 

indivíduo, busca-se a criação imediata de 

condições que garantam o acesso e a 

participação da pessoa na vida comunitária, 

através da provisão de suportes físicos, 

psicológicos, sociais e instrumentais.” 

(Grifos da autora). 
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Para Correia (1999) a educação 

inclusiva está relacionada com a espécie de 

instituição de ensino enquanto ambiente 

educacional aberto, diversificado e 

individualizado, onde cada sujeito consiga 

descobrir a resposta a sua singularidade e 

diferença. 

Para completar este pensamento 

Mantoan (2001) diz que a educação 

inclusiva não diz respeito somente a 

ascensão do educando com necessidades no 

ensino regular. Trata-se de um conceito 

grande que abarca o respeito às diferenças: 

individuais, culturais, sociais, raciais, 

religiosas, políticas e que compreende o 

sujeito como ser total e com predicados a se 

tornarem desenvolvidos que, se acordo com 

a autora, caba a instituição de ensino 

comum. 

Outros autores como Góes e Laplane 

(2004) afirmam que a inclusão educacional 

é ainda conceituada erroneamente, 

simplesmente com a ascensão dos 

educandos nas salas de aula, com ausência 

de ensino flexibilizado e heterogêneo. 

O caminho para que o sistema 

educacional aja de forma a disponibilizar os 

consertos compatíveis à necessidade para 

agregar todos os educandos ainda é lento e 

caro, visto que é de suma importância a 

participação de toda a população 

educacional e a compreensão a respeito dos 

estudos dos teóricos que envolvem a 

educação inclusiva. 

 

Educar na Diversidade: práticas 

educacionais inclusivas na sala de aula 

regular 

 

A intervenção pedagógica numa 

expectativa inclusiva necessitará levar em 

consideração que a diversidade está presente 

em sala de aula e que as distintas maneiras 

de adquirir conhecimento enriquecem o 

processo educacional. Nela o 

professor/educador admite grande 

responsabilidade na transposição de 

obstáculos, de modos discriminatórios em 

relação às diferenças dentro da escola. Na 

sua prática maneiras diversificadas de 

organizar o tempo e o espaço pedagógicos 

precisam ser previstos para o sucesso 

escolar, respeitando os estilos e ritmos de 

aprendizagem e planejando estratégias e 

recursos utilizados, adequando-os às 

necessidades dos alunos. 

O educador, então, no papel de 

mediador da edificação de conhecimentos, 

necessita se preocuparem com quem 

aprende, como aprende, com o porquê de 

estar trabalhando determinado 

conhecimento e, especialmente, com a 

meditação constante a respeito de o que está 

sendo debatido, dando abertura para a 

manifestação dos posicionamentos e ideias, 

contrárias a sua ou não (LEITE, 2003). 
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No dia-a-dia educacional os 

educandos que, por dificuldades orgânicas, 

sociais e/ou culturais, exibirem defasagem 

significativa em duas ou mais áreas 

curriculares, por exemplo, português e 

matemática, além de estarem também 

defasados em pelo menos dois anos em 

relação à idade e série, devem ser avaliados 

pelo professor e possivelmente necessitarão 

de ajustes no seu currículo (LEITE e 

MARTINS, 2005). 

Portanto, torna-se relevante, em 

primeiro lugar reconhecer que o educando 

deveria aprender na série – ou seja, o que é 

proposto em conteúdos curriculares para a 

série ou etapa. Frente a esse referencial é 

que se necessita reconhecer o que o 

educando já sabe fazer sozinho, o que ele 

sabe fazer com ajuda e ele ainda não é capaz 

de aprender. Para instituir as metodologias 

favoráveis com o seu ritmo de 

aprendizagem. Cada caso deve ser 

analisado em particular, para depois 

averiguar sobre a necessidade ou não de um 

currículo adaptado para esse aluno. 

A identificação das carências 

educacionais especiais dos educandos com 

deficiência, tanto na Educação Infantil 

quanto nas primeiras séries do Ensino 

Fundamental, lamentavelmente ainda se 

reduz naquilo em que a criança já sabe fazer 

sozinha, de modo independente. É muito 

comum avaliarmos uma criança medindo 

quais comportamentos ela é capaz realizar 

sozinha nas mais diversas áreas 

investigadas. Exemplificando: a criança já 

consegue pintar dentro de um espaço 

delimitado previamente? Ou ainda, sobe a 

escada sozinha? O que se observa nesses 

exemplos é que o foco do 

professor/avaliador está somente para 

averiguar aquilo que a criança já apreendeu 

e pouco nos mostra sobre aquilo que ela 

ainda é capaz de aprender. 

Desta maneira, necessitamos 

averiguar além das competências ou 

habilidades que a criança já domina quais 

ela pode desenvolver. Também, pensando 

numa proposta de um ensino colaborativo, 

em que um aluno possa contribuir com o 

aprendizado do outro, é importante saber o 

que essa criança pode aprender com a ajuda 

de parceiro mais capaz, como o professor ou 

aluno. 

Esse pressuposto é anunciado por 

Vygotsky (1994) quando ele coloca que 

aquilo que a criança ainda não pode fazer de 

modo autônomo, muito provavelmente 

conseguirá realizar de modo conjunto com 

outro que já tenha desenvolvido tal 

competência. Essas premissas referem-se 

ao conceito de zona de desenvolvimento 

proximal (ZDP), entendida como a 

distância entre o que um indivíduo já 

consegue realizar sozinho (independente) e 

o que ainda não tem capacidade para 
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desenvolver. Nesse espaço se dá o 

desenvolvimento proximal, aquilo que pode 

realizar com o outro, de modo colaborativo. 

Esse autor acreditava o que a criança 

consegue realizar em pares, no futuro 

conseguirá fazer com autonomia, de modo 

independente. A título de exemplificação, 

durante a tarefa de contar uma história, uma 

criança de quatro anos ainda pode não 

conseguir colocar os elementos da narrativa 

numa sequência temporal adequada, outra 

pode fazer essa tarefa sem dificuldades, 

porém caso a primeira receba o auxílio da 

segunda conseguirá realizar o proposto. 

Contudo, é relevante ressaltar que 

para Vygotsky nem toda a atividade 

conjunta traz aprendizagens aos parceiros, 

pois isso depende muito de quem está 

mediando, ou seja, estabelecendo, formando 

essa parceria. Para que tenha sucesso nesse 

tipo de realização de tarefa conjunta, os 

parceiros precisam ser afins e estarem em 

níveis próximos de desenvolvimento, afinal 

uma criança de dois anos que ainda não 

consegue dominar a linguagem oral ao 

realizar atividade em parceria com outra de 

quatro anos que já a domina, não conseguirá 

desenvolver essa capacidade. 

A importância de compreendermos 

o conceito de zona de desenvolvimento 

proximal está presente na compreensão do 

modelo de avaliação formativa, pois seu o 

objetivo é conhecer o processo de 

aprendizagem da criança, as suas 

competências, habilidades em 

desenvolvimento e não somente o conteúdo 

já aprendido. O educador/avaliador então 

deverá centrar esforços para possibilitar 

situações em que possa acompanhar o 

desempenho do aluno em tarefas conjuntas, 

com pares que favoreçam a troca de 

conhecimentos  e experiências. 

Identificando tanto aquilo que a criança já é 

capaz de fazer sozinha, o que faz com o 

parceiro e que potencialmente poderá 

realizar no futuro com autonomia. 

 

Desafios das práticas do educador 

 

Então, através da inclusão, os 

professores podem melhorar sua prática 

educativa, mediante o trabalho em equipe, a 

troca de experiências e saberes, podendo 

contar ainda, com um apoio psicológico, 

vinda dos colegas de profissão. A educação 

inclusiva proporciona aos professores 

experiências ímpar, que possibilitam seu 

crescimento profissional e pessoal. 

Sem dúvida, a razão mais importante 

para o ensino inclusivo é o valor social da 

igualdade. Ensinamos os alunos através do 

exemplo de que, apesar das diferenças, 

todos nós temos direitos iguais. Quando as 

escolas incluem todos os alunos, a igualdade 

é respeitada e promovida como um valor na 

sociedade, com os resultados 
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visíveis da paz social e da cooperação 

(STAINBACK, 1999, p. 26, 27). 

Por meio do que diz Stainback 

(1999), conclui-se que a sociedade recebe 

benefícios a partir da educação inclusiva, 

porque ela promove a igualdade que 

favorece a paz social. Assim, fica evidente 

que sem mudança de postura, que deve ser 

possibilitada desde a formação inicial, não 

há como realizar a inclusão de maneira 

significativa. É necessário que se eliminem 

o que é considerado ruim em uma formação 

tradicional, como os princípios baseados na 

homogeneidade, na qual o professor é 

compelido a ver o estudante sem uma 

identidade, fazendo com que sua prática não 

atenda às demandas de cada um. 

Portanto, o que se propõe é uma 

formação docente que dê conta da 

heterogeneidade, o que implica em deixar 

algumas fórmulas antigas para trás, pois as 

mesmas não correspondem à gama de 

diferentes situações que ocorrem na sala de 

aula. Além disso, nem sempre os 

professores conseguem fazer sozinhos, o 

planejamento das aulas e de preparar um 

currículo que contemple as reais 

necessidades de aprendizagem dos seus 

alunos, mas precisam de uma equipe que lhe 

auxilie a fazê-lo de forma satisfatória. 

Segundo, Stainback (1999, p. 246), 

o trabalho em equipe favorece o trabalho 

dos professores que lidam com alunos 

portadores de deficiência, como podemos 

verificar quando diz: “Entretanto, de início, 

é provável que os professores precisem da 

ajuda de uma equipe para aprender como 

oferecer experiências de aprendizagem 

adequadas para os diferentes alunos de suas 

turmas”. Dessa maneira, percebe-se que a 

união entre professores, pais, diretores, os 

próprios alunos e até especialistas que 

atuam na escola, como psicólogos e 

psicopedagogos, podem contribuir com a 

elaboração de um currículo que contemple 

as necessidades de aprendizagem de cada 

aluno. 

Fatores como a compreensão de que 

a qualidade da escola dependendo bom 

relacionamento, do diálogo e participação 

de todos os membros para o enriquecimento 

do processo de ensino e aprendizagem e o 

respeito à diversidade, são fundamentais 

para o satisfatório trabalho do profissional 

que lida com portadores de necessidades 

especiais, pois quando há diálogo, há a 

possibilidade de se formar críticos que 

procuram alcançar metas comuns. 

Pode-se concluir assim, que a 

relação interpessoal entre todos os 

envolvidos no processo de inclusão, precisa 

basear-se no princípio da empatia, 

autenticidade e diálogo produzindo a 

verdadeira comunicação. Isso proporciona 

ao educador condições favoráveis para 

colocar em prática atividades que realmente 
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proporcionam a aprendizagem de seus 

alunos, sem tensão. 

 
Aprender pode ser uma atividade 

geradora de tensão para alunos e 

professores. Se essa tensão for 

excessiva, a aprendizagem torna- 

se penosa. Nas aulas em que se 

pratica o apoio, todos os 

participantes, alunos e professores, 

aprendem melhor (BRASIL, 1998, 

p. 24). 

 
 

A partir da concepção de Brasil 

(1998), a tensão diante da aprendizagem, 

pode vir tanto por parte dos alunos, quanto 

dos professores, pois o papel do professor, 

também é aprender, e essa aprendizagem é 

constante, por meio da qual, ele deve 

identificar diferentes formas de pensar a sua 

profissão. Então, para que a aprendizagem 

não se torne algo penoso, é necessário 

buscar meios para que o ato de aprender se 

torne cada vez mais envolvente e melhor, 

como o apoio, a troca de experiências, a 

comunicação e a harmonia, dentre outros. 

 
Os bons professores reconhecem a 

importância da criação de uma 

rede de apoio. Em particular, são 

capazes de conseguir apoio de 

alunos, colegas, pais e outros 

membros da comunidade e, 

quando possível, o apoio de 

organizações externas. As escolas 

que obtêm sucesso empenham-se 

em processos de colaboração 

como meio de criar condições 

positivas de aprendizagens para 

alunos e professores (BRASIL, 

1998, p. 39). 

Numa escola inclusiva, de acordo 

com a citação acima, para se alcançar o 

sucesso, se faz extremamente necessário a 

colaboração, a motivação e o empenho de 

todos para a eficácia do processo de ensino 

e aprendizagem, tendo cada um sua 

importância, independentemente de suas 

limitações. A colaboração diante da 

aprendizagem fortalece a relação entre 

professor e educando, proporcionando o 

sucesso do trabalho educativo e 

estabelecendo um vínculo afetivo entre 

ambos. Uma vez estabelecido este elo 

afetivo, dá-se um passo em direção à 

aprendizagem, enriquecendo a autoestima 

do aluno, sua autonomia e seu 

desenvolvimento cognitivo, social e 

emocional. 

Espera-se assim, que o professor 

entenda que o conteúdo ensinado, precisa 

ser de total significação para a vida de seu 

aluno, usando sempre de crítica para 

discernir quando este terá dificuldade para 

transferir o que lhe foi ensinado. A 

autocrítica é um instrumento que o 

professor pode utilizar para melhorar sua 

forma de ensinar, caso esta não esteja 

contemplando as necessidades de seus 

alunos, pois a principal preocupação do 

professor não pode basear-se em dar apoio 

à criança especial, mas de tornar o currículo 

adequado a todos os alunos, lembrando 
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sempre que a aprendizagem realizada será 

diferente para cada indivíduo. 

 
Mesmo se todo um grupo de 

crianças – ou de adultos – 

passarem pela mesma experiência, 

a aprendizagem realizada será 

diferente para cada indivíduo. Isso 

acontece porque cada indivíduo 

quer seja criança ou adulto traz 

para cada situação uma 

combinação única de experiências 

anteriores (BRASIL, 1998, p. 60). 

 

Portanto, com base no pensamento 

do autor, há de se considerar que além da 

aprendizagem ser diferente para cada aluno, 

de acordo com as experiências que ele já 

tenha vivido. As mesmas podem mudar de 

sentido a partir de novas experiências 

partilhadas, pois a partilha se dá como uma 

forma de estímulo e a aprendizagem pode 

significar mudança tanto nas ideias, quanto 

no comportamento de cada aluno. 

A construção do conhecimento, 

portanto, não está apenas nas mãos daqueles 

que repassam o conteúdo, precisa-se de 

pessoas preparadas para ensinar e acima de 

tudo aprender, de falar aos seus ouvintes, 

mas também que saiba escutá-los, ver, mas 

querendo também enxergar o outro e 

também a si mesmo, pois é neste momento 

que há a interação aluno versus professor e 

a construção do saber. Sistematizar os 

pensamentos, estar atento à procura do 

desejo de melhor ensinar, aprendendo 

também a acompanhar o ritmo de seu aluno 

estando em sintonia com ele, fazendo novas 

experiências, utilizando novos e inovadores 

métodos de aprendizagem sempre que 

necessário. 

Sabe-se que um educador que atua 

na área da educação inclusiva, precisa estar 

atento a algumas dimensões que são 

importantes para a sua coerência no 

cotidiano da escola, como: preocupar-se 

com sua formação, manter-se 

constantemente atualizado; centrar o seu 

trabalho na ação humana, voltar a sua 

prática à teoria para o outro acreditar 

sempre nas mudanças, possuindo assim, a 

capacidade de aceitar e conviver com as 

diferenças; estar atento ao saber fazer e 

colocar em ação mediante o planejamento, 

métodos, técnicas e recursos didáticos, o 

seu saber. 

 
Através do planejamento “com” e 

“para” toda a escola, a exploração 

compartilhada de um sentido 

aprofundado de objetivo pessoal 

entre professores e os alunos pode 

esclarecer as ideias que norteiam e 

organizam a vida cotidiana da 

escola. Através da reflexão 

sistemática sobre a prática efetiva, 

novas habilidades tomam forma 

em novos instrumentos e 

procedimentos. Por meio de uma 

consciência expandida da 

resolução cotidiana dos problemas 

e da resolução dos conflitos, o 

sistema escola pode ser adaptado 

para tornar mais fácil o trabalho 

que se pretende realizar 

(STAINBACK, 1999, p. 55). 

 

De acordo com a concepção de 

Stainback (1999), é necessário um bom 
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planejamento para organizar a vida 

cotidiana da escola, e uma reflexão com o 

objetivo de melhorar ou modificar a prática 

pedagógica ali desenvolvida, pois é por 

meio desses instrumentos de organização 

do trabalho escolar e da consciência de 

todos, que conflitos podem ser superados e 

o sistema escolar adaptado com mais 

facilidade, para atender os que são 

portadores de algum tipo de deficiência e 

que necessita, portanto, de um cuidado 

especial. 

Planejar a ação pedagógica é um 

passo para consolidar o plano de trabalho da 

escola que pode adquirir os contornos da 

cultura da escola. No entanto, ainda assim, 

configurará num documento-ação, sujeito a 

alterações circunstanciais, fruto das decisões 

democráticas, do aprimoramento dos 

processos de organização da escola e das 

determinações legais que retratam as 

mudanças de concepções com relação à 

inclusão. O planejamento favorece a 

preparação adequada do profissionalque 

atenderá tais pessoas no contexto escolar, 

uma vez que propicia a organização e 

reflexão do ato de educar. Apesar de 

poderem ser observados alguns avanços no 

delineamento de ações político- 

educacionais e propostas pedagógicas em 

busca de uma escola inclusiva, essas ações, 

ainda estão timidamente colocadas no 

cotidiano da escola e, muitas vezes, 

limitam-se à inserção de alunos com 

deficiência no interior das classes comuns, 

reduzindo, sobremaneira, os princípios 

teóricos se legislativos de uma educação 

inclusiva. Verifica-se, assim, Segundo 

Oliveira (1996) O desvirtuamento do 

prescrito nas próprias regulamentações 

nacionais, ocasionam um “distanciamento 

entre o discurso oficial e o planejamento das 

condições concretas, não só da educação 

especial, mas da escola pública como um 

todo”. 

 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A educação inclusiva está 

relacionada ao direito à educação e, de 

acordo com Monteiro (2004) precisa 

encontrar-se em princípios como: a 

conservação da dignidade humana, a 

procura da identidade e o exercício da 

cidadania. 

Conforme Macedo (2005) é 

necessário pensar a respeito dos respaldos 

da educação inclusiva, buscar 

conhecimento e refletir a maneira de 

funcionamento institucional, atualmente 

ajustado na concepção da exclusão em prol 

da inclusão. 

Está contido na Cartilha da Inclusão 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 
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que para o sujeito possuir realmente uma 

instituição escolar democrática, é 

necessário estabelecer uma inédita camada 

social, na qual a inclusão seja total no 

mundo dos direitos e deveres (GODOY, 

2000). 

De acordo com Mantoan (2005) 

para que ocorra um projeto educacional 

inclusivo é preciso que aconteçam 

transformações nas propostas educacionais 

na maior parte das instituições de ensino, a 

reorganização curricular pensada e 

colocada em prática por educadores, 

gestores, pais, educandos e toda a sociedade 

participativa. 

Para Pietro (2006), a inclusão é 

uma oportunidade independente se portador 

ou não de necessidades especiais; ensinar 

significa assinalar um encontro com o 

outro, e a inclusão escolar incide, de modo 

basilar, uma transformação de conduta 

frente ao outro, sendo este outro alguém de 

suma importância e que exige que o 

professor vá além. 

Estabelecer um PPP, num ponto de 

vista de escola inclusiva decreta, assim: 

rever intensamente o currículo nos mais 

distintos aspectos, desde a disposição das 

classes, a seleção do educador para cada 

sala, o horário das aulas, a escolha de teores 

culturais, que na instituição de ensino 

recebem a denominação de conteúdos 

pedagógicos, a seleção dos recursos 

didáticos, dos métodos e didáticas ao feitio 

de analogias que ocorrem na sala de aula e 

no ambiente fora dela, a afinidade da 

instituição de ensino com a família dos 

educandos e com a comunidade em que está 

inserida e, inclusive rever o modo avaliativo 

e suas consequências na vida dos 

educandos. 

A nova orientação curricular induz a 

um inédito PPP guiado por um olhar além 

da cultura, que abranja as etnias, ajudando 

deste modo a tornar a instituição de ensino 

se concretize como uma escola includente, 

sintonizada com um projeto de sociedade 

mais democrática e, portanto, includente 

(GARCIA, 2003). Freire (1997) afirma que 

uma das qualidades do professor 

democrático é ter aprendido a ouvir as 

diversas vozes com suas expressões 

singulares, edificadas frente a sua realidade 

sociocultural, o que sugere em saber 

emudecer, se encontrar mergulhado na 

experiência histórica e real dos alunos, 

porém jamais mergulhado de modo 

paternalista, de maneira a dizer por eles mais 

que ouvi-los. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando os objetivos 

explícitos nesta pesquisa em identificar as 

dúvidas e anseios dos professores em 

relação à inclusão, analisar os avanços dos 

professores para o ensino da inclusão dentro 

de suas práticas, refletindo sobre as 

soluções, buscou-se entre os professores na 

pesquisa resultados que sirvam de 

sustentação para possíveis mudanças dentro 

daquilo que propõe a educação de modo 

geral e especificamente dentro da inclusão. 

Dentre os resultados encontrados, percebe- 

se que os professores apesar da consciência 

da real necessidade da formação, também 

demonstraram fatores relevantes para a 

eficácia da aprendizagem, como espaço 

físico, recurso pedagógico e interação 

família e escola. 

Todas as discussões foram 

embasadas teoricamente, fazendo o 

confronto das percepções dos professores 

com as possibilidades teóricas e os suportes 

oferecidos pelas políticas públicas, bem 

como, pela instituição de ensino em relação 

ao aluno com necessidades educacionais 

especiais. Apesar das dificuldades, a escola 

tem conseguido progresso na prática 

inclusiva, os professores são comprometidos 

e se empenham para buscar conhecimento 

teórico e fazer da escola um espaço que 

garanta o acesso e a permanência dos 

alunos, porém nota-se que 

a Instituição Educacional ainda não recebeu 

os investimentos necessários na sua 

infraestrutura, os recursos materiais são 

escassos e os professores e especialistas 

ainda não conseguiram se articular para 

trabalhar em equipe, cada um desenvolve o 

seu trabalho isoladamente, o que exerce 

influência direta nos resultados e no nível de 

satisfação dos professores. 

Quanto à prática pedagógica, 

verifica-se que houve avanços. Os 

professores não ficaram estagnados no 

tempo, buscam atividades que atendam as 

especificidades de cada aluno, usam o 

lúdico e buscam saídas para os desafios do 

dia-a-dia. Os gestores também têm espaço 

significativo dentro da concepção educativa 

para os alunos com necessidades 

educacionais especiais, estabelecerem uma 

relação direta com as necessidades dos 

professores e buscarem meios que 

favoreçam melhorias dentro do trabalho 

pedagógico dos professores envolvidos no 

processo de ensino aprendizagem. 

É importante que o professor não se 

sinta sozinho nesse processo. A equipe de 

direção deve proporcionar momentos em 

que o profissional possa expor suas 

angústias, suas dúvidas, debater com os 

colegas e trocar experiências, além de 

coordenar as atividades para que o 

profissional da sala de recursos, a equipe de 

apoio a aprendizagem e os professores 
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regentes trabalhem em   consonância 

possibilitando uma educação de qualidade. 

De acordo com as diversidades de 

aprendizagens e especificidade de cada 

aluno, tem-se nessa escola a prática de 

planejar os conteúdos  dentro das 

possibilidades  das  aprendizagens, 

adaptando o currículo às necessidades de 

cada um. 

Apesar dos entraves encontrados 

durante todo o processo desta pesquisa em 

relação ao bom desempenho das atividades 

dos professores que atuam em salas de aulas 

com alunos inclusos, ainda existe a vontade 

desses professores em desenvolver um 

trabalho significativo à aprendizagem 

desses alunos, sobrepondo assim todas as 

dificuldades existentes. Portanto, sugerem- 

se aqui atitudes que podem ser eficazes ao 

processo, como  melhor  adaptação do 

ambiente, mais incentivo aos professores 

envolvidos, de forma que sejam atrativas 

aos outros colegas e assim todos se 

posicionarem na busca de aperfeiçoamento 

de suas  práticas, instrumentos  e 

profissionais especializados mais próximos 

e de forma mais atuante dentro das escolas. 

Que este trabalho vá ao encontro dos 

profissionais que ainda não despertaram o 

desejo de fazer parte do trabalho com os 

alunos  com  necessidades  educacionais 

especiais, sendo objeto de estímulo, e 

assim, sentir-se instigados a entrarem para 

esse  pequeno grupo  de  professores 

corajosos e dedicados, porém com objetivos 

definidos e intencionalidades comuns, a de 

fazer a diferença na vida dos seus alunos. 
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PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOCENTE 
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RESUMO 

 

Compreende-se por educação inclusiva a ascensão e conservação dos educandos nas escolas de 

ensino regular, de todas as camadas da educação independentemente de suas distinções ou 

carências individuais, de modo a proporcionar a aprendizagem e o desenvolvimento individual, 

respeitando as diferenças constantes ao homem, como assegura Mantoan (2006), incluir “de 

modo a reconhecer e valorizar as diferenças, sem discriminar os alunos nem segregá-los” (p.15). 

Há diversos documentos que garantem a educação inclusiva, dentre eles ressalva-se, em nível 

internacional, a Declaração de Salamanca, de 1994, que sugere que as crianças com 

necessidades educacionais especiais precisam possuir o direito a ascensão a escola regular, ao 

meio de uma pedagogia capaz de suprir suas necessidades. Do mesmo modo, todas as 

autoridades governamentais necessitam estarem em condições a abarcarem todas as crianças, 

independentemente de suas diferenças ou dificuldades individuais. O objetivo buscado é 

entender como se dá a educação inclusiva na prática, levando em consideração tantos respaldos 

que esta parcela populacional possui no papel. Para alcançar o objetivo buscamos livros, artigos 

e publicações que mostrassem esta realidade e alguns sucessos e avanços. Percebemos durante 

a pesquisa que diversos são os atos a tornarem a educação inclusiva uma medida produtiva e 

que muito falta para galgá-la. 
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INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Mazzotta (1996) a 

aflição no âmbito educacional dos 

indivíduos portadores de necessidades 

especiais em nosso país é nova. Tendo seu 

início efetivo no século XIX, embasado em 

experiências norte-americanas e europeias. 

A passagem permite ser repartida em quatro 

grandes etapas: 

Até 1854, os portadores de 

necessidades especiais, independente de 

qual natureza, se física, mental ou sensorial, 

eram abandonados quer pela família quer da 

sociedade, passando a ser acolhido por 

asilos e estabelecimentos filantrópicos e/ou 

religioso. 

Geralmente perpassavam toda a 

existência isentos de qualquer atendimento 

especializado com a finalidade de capacitá- 

lo. Entre os anos de 1854 e 1956 inicia 

gradualmente o aparecimento de raras 

instituições de ensino especiais, 

particulares, com foco na assistência clínica 

especializada. Durante este período a 

sociedade começava a entender que os 

portadores de deficiência tinham a 

possibilidade de se tornarem produtivos, e a 

assistência foi aos poucos deixando de ser 

no âmbito da saúde para ser o educacional. 

Entre 1957 a 1993 foi um período 

determinado por atos tanto oficiais como 

em âmbito nacional. A educação especial se 

instituiu como uma modalidade de 

educação, que garantia um pacote de 

atividades educacionais especiais, 

instituídos nas diversas instituições 

escolares, com o compromisso de: apoiar, 

complementar, suplementar e, em algumas 

situações, suprir as tarefas educacionais 

corriqueiras. A finalidade era assegurar o 

acesso à educação escolar formal e 

desencadear a capacidade dos educandos. 

No ano de 1990, o Brasil participou 

da Conferência Mundial sobre Educação 

para Todos na cidade de Jomtien, na 

Tailândia, onde ficaram estabelecidos os 

iniciais prognósticos da política de 

educação inclusiva. A partir de 1994, o 

entendimento de educação inclusiva ficou 

no lugar da teoria de educação especial 

através da Declaração de Salamanca 

(UNESCO, 1994), que aumentou a teoria da 

necessidade educacional especial e acudiu a 

necessidade de inclusão dos educandos 

especiais no sistema regular de ensino, 

possuindo como slogan “Educação para 

Todos”. 

A sugestão da educação inclusiva se 

embasa no amoldamento curricular, que 

acontece por meio do ato de um grupo 

multidisciplinar que disponibiliza apoio 

quer ao educador quer ao portador de 

necessidades especiais, através de 

acompanhamento, estudo e pesquisa de 

maneira a fornecer a ascensão e a 
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permanência na rede comum de ensino em 

qualquer que seja o nível. 

A consolidação da escola induzida 

se respalda no amparo de princípios e 

valores éticos, nos ideais de cidadania e 

justiça, para todos, em contraposição aos 

sistemas hierarquizados de inferioridade e 

desigualdade. De acordo com SASSAKI 

(1997, p. 41) “inclusão é um processo pelo 

qual a sociedade se adapta para poder 

incluir em seus sistemas sociais gerais 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A formação de professores para a 

educação inclusiva 

 

De acordo com Morin (2004, p. 11) 

“uma educação só pode ser viável se for 

uma educação integral do ser humano. Uma 

educação que se dirige à totalidade aberta 

do ser humano e não apenas a um de seus 

componentes”. 

A educação necessita ajudar, não 

apenas na conscientização da 

nacionalidade, porém autorizar que esta 

signifique o desejo de atingir a cidadania 

plena terrena (MORIN, 2004, p. 18). 

No instante em que se fala da 

inclusão, é necessário levar em consideração 

as características associadas a formação do 

educador, visto que, este necessita se 

encontrar capacitado e seguro para executar 

suas tarefas com o educando portador de 

necessidades educacionais 

pessoas com necessidades especiais e, 

simultaneamente, estas se preparam para 

assumir seus papéis na sociedade”. 

Abranger significa trocar, entender, 

respeitar, valorizar, lutar contra exclusão, 

ultrapassar obstáculos que o meio social 

instituiu para os indivíduos. É disponibilizar 

a ampliação da independência, através da 

ajuda de reflexão e construção de valor, 

dando a oportunidade de decisão, ou seja, o 

agir nas mais distintas ocasiões da vida. 

especiais. Piaget (1984, p. 62) já ressaltava 

que o preparo do  educador significa 

demanda  principal  da  totalidade das 

transformações  pedagógicas,   afinal, 

enquanto esta não for solucionada de modo 

aceitável,  será integralmente  inviável 

constituir programas ou edificar bonitos 

conceitos no tangente ao ser feito. Este 

tópico mostra dois ângulos. O primeiro, que 

há uma demanda social da valorização ou da 

revalorização dos educadores primário e 

secundário,   onde    suas atividades não 

possuem o valor a que fazem jus sequer pela 

opinião pública, onde a falta de interesse e 

a miséria que se fizeram presentes na 

profissão e que significam um imenso 

perigo para o desenvolvimento, e, por 

conseguinte   para    a   sobrevivência  da 

população doente. Dando prosseguimento, 

nos  deparamos   com  a capacitação 

intelectual e moral do educador, moléstia 

bastante difícil de extinguir, afinal quão 
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melhor for a metodologia determinado para 

a prática educacional, mais difícil se mostra 

a profissão do educador, que não imagina 

ensinar a apenas uma camada eletiva, 

porém exercer o seu ofício a todos. 

Os três meios indicados por 

Perrenoud (2000) se instituem em feitios 

básicos para a constituição de profissionais 

que adotem a empreitada de desbravar e 

abrir novos caminhos, edificando deste 

modo, uma independência singular e 

comando na direção de sala de aula. 

Levando em consideração se tratar de 

profissional pensador, os produtos acabados 

não se adequam mais, porém as 

desenvolturas para identificar, definir, 

projetar, avaliar os desafios. 

Conforme Paula (2004): 

 
 

Na formação de professores de 

educação especial, essa 

ambiguidade manifesta-se, por 

exemplo, na forma como as 

políticas públicas consideram essa 

questão. Também fica evidente, na 

construção do saber e, do saber 

fazer, desses futuros docentes, pois 

os currículos de sua formação 

inicial privilegiam, 

predominantemente,  a 

especificidade do trabalho com 

determinados alunos “especiais” 

por que apresentam incapacidades 

físicas, e/ou mentais, e/ou 

sensoriais, e/ou adaptativas”. Tal 

como constata Bueno (1998) apud 

Nunes et al (1998, p. 70). 
 

O curso universitário do educador 

especial foi incluso como desenvoltura da 

pedagogia a qual, normalmente, enxerga a 

formação docente como subproduto da 

especialização: configura-se nessa 

formação. Entretanto, um professor 

especializado, com mínima capacitação de 

educador, com experiência teórico-prático 

insuficiente. Servirá apenas como professor 

de ensino fundamental. O destaque nas 

particularidades e problemas peculiares das 

diferentes carências iterou mais 

intensificamente uma “especificidade 

docente” que não considerou 

probabilidades aumentadas a respeito da 

relação sobre o fracasso escolar e o 

desenvolvimento pedagógico. 

Bueno (1999) indica que para um 

ensino considerado de qualidade para 

educandos com necessidades especiais, no 

ponto de vista de um trabalho inclusivo, 

abrange no mínimo, duas modalidades de 

formação docente: educadores 

“coronelistas” do ensino regular, com um 

conhecimento mínimo e menor ainda a 

prática com educandos diversificados; e 

educadores nas distintas “necessidades 

educacionais especiais”, quer para atender a 

essa camada de demandas quer para suporte 

as tarefas concretizadas pelos profissionais 

de salas regulares que esses alunos estejam 

integrados. 

A atividade docente com portadores 

de necessidades educacionais especiais 

atualmente precisa em estar em culminância 

com dois aspectos: o profissional e o 
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intelectual, e para tal é necessário da 

competência em elaborar novamente os 

conhecimentos. 

Sendo assim, na duração da 

capacitação inicial, outras especialidades 

necessitam ser investigada como a 

construção, o conceito, a reinterpretação 

dos currículos e projetos que ofertem a 

capacitação, valorização e identificação do 

educador (PIMENTA, 2002, p. 131-132) 

A profissionalização apropriada 

ocorre no instante em que se autoriza o 

educador a tornar racional e avaliar sua ação,

 criticando-a, revisando-a, 

fundamentando-a na edificação da 

ampliação da escola. O educador é um 

membro essencial no desenvolvimento da 

inclusão, porém ele necessita ter apoio e 

valor, afinal sozinho não é possível 

concretizar a edificação de uma instituição 

de ensino embasada num entendimento 

includente. 

Desta maneira se torna indispensável 

necessário “a preparação de todo o pessoal 

que constitui a educação, como fator chave 

para a promoção e progresso das escolas 

inclusivas” (Declaração Salamanca, p. 27). 

E ainda “a provisão de serviços de apoio é 

de importância primordial para o sucesso 

das políticas educacionais inclusivas.” 

(SALAMANCA, p. 31) 

Conforme Mittler (2003, p. 35), “A 

inclusão implica que todos os professores 

têm o direito de esperar e de receber 

preparação apropriada na formação inicial 

em educação e desenvolvimento 

profissional contínuo durante sua vida 

profissional”. 

 

A flexibilização do ensino 

 

A inclusão de educandos com algum 

tipo de deficiência, que se mostram com 

necessidades educacionais especiais na sala 

de aula do ensino regular, demonstrou que a 

tarefa pedagógica clássica, embasada 

somente a transferência de conhecimento, é 

insuficiente para ensinar a maioria dos 

educandos. 

Conforme  Blanco   (2004),  a 

instituição de ensino, classicamente, focou 

em suprir as carências comuns, refletindo 

objetivos sem levar em consideração as 

características singulares de cada educando. 

Essa conduta tradicional, no espaço 

curricular,  fica exposta por propostas 

rigorosas e homogêneas, que ignoram os 

variados moldes  responsáveis pelo 

desenvolvimento   do  ensino  e 

aprendizagem. Como sequela, é permitido 

detectar o grande acontecimento de baixa 

aprendizagem, repetências, absenteísmo e 

fracasso escolar (BLANCO, 2004). 

A atividade de inclusão escolar 

mostrou que a educação, através de suas 
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metodologias clássicas, retira do meio social 

e educacional um número de educandos 

cada vez maior, onde deveria ser o contrário 

(FREITAS, 2006). Deste modo, foi 

ressaltando que levar em consideração as 

características de cada educando é essencial 

para assegurar nível de ensino para todos os 

educandos, e não somente para os que 

mostram mais claramente suas 

necessidades. 

Recordamos que os educandos em 

sua totalidade possuem características 

físicas, comportamentais e emocionais 

singulares, porém por adotar uma 

sistemática homogênea não torna possível a 

aprendizagem a todos. 

Para Perrenoud (2001), a maior 

parte das táticas de ensinos colocadas em 

prática pelo educador precisa ser adaptada 

as características do educando, à 

composição da classe e a história das 

relações entre os educandos e entre eles e o 

professor. 

Por este motivo, se torna nítida a 

relevância da concretização de adaptação 

curricular para que ocorra a inclusão do 

educando com necessidades educacionais 

especiais, em especial para os que mostram 

deficiência mental. 

O Brasil precisa promover um 

currículo que assegure não somente a 

ascensão, porém a permanência na 

instituição de ensino regular e o êxito do 

educando com deficiência estão 

disponibilizados no documento 

denominado de Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCN, Adaptações Curriculares 

em ação, construído pela Secretaria de 

Educação Especial, do Ministério da 

Educação, homologado originalmente em 

1999 e reeditado em 2002. 

De acordo com este documento, as 

adaptações curriculares necessitam ser 

compreendidas como um processo a ser 

realizado em três níveis: 

 
● no projeto político pedagógico da 

escola, por meio do qual é possível 

identificar e analisar as dificuldades 

enfrentadas pela escola assim como 

estabelecer objetivos e metas 

comuns aos gestores, professores, 

funcionários da escola, familiares e 

alunos; 

● no currículo desenvolvido em sala 

de aula; 

● no nível individual, por meio da 

elaboração e implementação do 

Programa Educacional 

Individualizado (PEI). 

Na proposta educacional inclusiva 

o currículo deve ser ajustado também da 

ideia da diferença e não é o aluno que se 

ajusta, se adapta as condições de ensino, 

mas a leitura do movimento da inclusão 

educacional é justamente contrária, é a 
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equipe escolar que tem que prover as 

mudanças necessárias para que o aluno 

consiga acessar o currículo (ARANHA, 

2003). 

 

As diferentes necessidades 

 

Nos dias atuais, a inclusão é um tema 

que aparece com frequência no meio 

educacional e na mídia, porém não tem sido 

fácil pensar em meios que favoreçam a 

inclusão de crianças, jovens e adultos no 

contexto escolar e no meio social em geral. 

As limitações dentro da escola e no 

convívio social para portadores de 

necessidades especiais são inúmeras e com 

ela a falta de conhecimento e oportunidade 

de inserir numa sociedade que prega 

igualdade para todos. 

Pensando na educação especial 

observamos uma forma enriquecida da 

educação geral, pois possui as mesmas 

finalidades e objetivos. Sendo assim, tais 

objetivos consistem em prestar assistência 

às crianças, jovens e adultos portadoras de 

necessidades educacionais especiais, 

preparando-as para a vida e integrando-as à 

comunidade, a fim de que se tornem pessoas 

úteis e produtivas à sociedade. 

 
É impossível apoiar-se no que falta 

a sua criança, naquilo que ela não 

é. Torna-se necessário ter uma 

ideia, ainda que seja vaga, sobre o 

que ela possui sobre o que ela é 

(VYGOTSKY apud MONTEIRO, 

1989, p. 102). 

 
Deve-se   reconhecer  que  a 

deficiência possui uma dupla influência no 

desenvolvimento, que se por um lado atua 

como limitação,  criando obstáculos, 

prejuízos e dificuldades, por outro serve 

como estímulo para o desenvolvimento das 

vidas de adaptação, canais de compreensão. 

Assim, o atendimento a crianças 

portadoras de qualquer tipo de deficiência 

deverá ter início o mais cedo possível, isto 

claro, com a participação dos pais, que é 

fundamental,  como igualmente, sua 

integração dinâmica com os profissionais, 

educadores e o meio em que vive. O 

empenho e o  carinho representam  o 

primeiro passo para uma pessoa diferente 

que veio ao mundo. Sem apoio doméstico 

não há autoestima e os obstáculos podem 

parecer insuperáveis. 

Muitas das necessidades nem 

sempre são conhecidas pela família desses 

alunos que estão na escola apresentando 

quase sempre uma dificuldade no processo 

de aquisição do conhecimento. É preciso 

que a deficiência seja uma realidade para a 

família que nem sempre aceita a deficiência 

dificultando o processo de adaptação, de 

socialização e de comportamento dentro do 

contexto escolar. 

As deficiências são apontadas como 

graves problemas, e a escola nem sempre 

tem a equipe de especialistas que possam 

acompanhar essa criança ou a família para 
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orientações que fortaleçam o vínculo escola 

e família. É obrigação de todos os 

envolvidos buscaram soluções que 

viabilizem inserção dos portadores de 

necessidades especiais na sociedade e em 

especial na escola onde vão aprender a ser 

respeitados e a respeitar. 

 

A escola como espaço inclusivo 

 

A educação tem a tarefa de 

promover a apropriação de saberes, 

procedimentos, atitudes e valores por parte 

de alunos e é nesse sentido que se torna um 

ambiente de transformação social e tenta 

romper barreiras que limitam a sua 

capacidade de oportunizar a inclusão seja 

ela qual for. 

Diante disso, é fato afirmar que a 

escola não deve ser depósito de criança, 

jovens ou adultos portadores de 

necessidades educacionais especiais, pois é 

dever da escola organizar sua estrutura 

curricular, seu projeto político pedagógico e 

sua equipe de professores que sejam 

capacitados pra atender alunos portadores 

de necessidades educacionais especiais. 

Priorizar a socialização desses 

alunos e criar novas formas de articular 

teoria e prática na escola e em especial na 

sala de aula não é uma tarefa fácil, mas com 

compromisso e parcerias é possível oferecer 

uma escola formadora de cidadãos capazes 

de criar sua própria aprendizagem e 

interagir no meio social onde vivem. 

Mazota (2002, p. 36) afirma que: 

 
 

a efetivação da educação escolar 

para todos, mediante recursos tais 

como a educação especial, 

preferencialmente na rede regular 

de ensino, para os que requeiram 

ou educação inclusiva onde a 

diversidade de condições dos 

alunos possa ser competente, 

contemplada e atendida, 

demandará uma ação 

governamental pela sinergia, que 

algumas vezes parece ser até 

enunciada. Isso sem ignorar que a 

verdadeira inclusão escolar e 

social implica, essencialmente, a 

vivência de sentimentos e atitudes 

de respeito ao outro como cidadão. 

 

 
A escola não deve ser negligente em 

sua atitude inclusiva, deve oportunizar o 

melhor e fazer desse desafio um sucesso 

para que a sua função social seja exercida 

com êxito. Criar e oferecer espaços para a 

inclusão é romper uma serie de preconceitos 

já traçados pela sociedade e pelos familiares 

que muitas das vezes não aceitam o fato de 

ter uma criança portadora de necessidades 

especiais, recebendo o primeiro rótulo. O 

papel fundamental da educação no 

desenvolvimento das pessoas e da 

sociedade amplia-se ainda mais no 

despertar das exigências atuais e aponta 

para a necessidade de se construir uma 

escola,   com   educação   voltada   para   a 



56 Rev. Dimensão, Maceió, v. 4, n.1, p. 48-68, out/dez, 2020 

Alves et al. 

 

 

 

formação de cidadão, quer seja no aspecto 

educacional ou profissional. 

Vivemos uma sociedade que ao 

invés de incluir, exclui e a escola ao invés 

de assumir o seu papel e sua função. 

É necessário apresentar uma postura 

e uma concepção político-pedagógica 

exigente e eficaz que fortaleça todo 

processo educativo de todos os alunos nos 

mesmos espaços educativos sem com isso 

favorecer uma presença de conceito 

excludente. 

Um cidadão que apresenta qualquer 

tipo de deficiência é antes de tudo uma 

pessoa que merece respeito e compreensão 

e sua potencialidade oral, escrita, 

comunicativa, de qualquer que seja a forma, 

deve ser valorizada e compreendida como 

forma de tentativa para a inclusão social 

dentro da escola e conviver com a diferença 

é o desafio atual para professores e alunos 

considerados normais, pois é uma atitude de 

que requer muito diálogo e muito estudo 

para oferecer uma teoria que esteja vigente 

com a prática de inclusão. 

A escola tem um papel significativo, 

não só para o desenvolvimento cognitivo e 

social das crianças, mas também para a sua 

saúde em geral, pois ela é o primeiro espaço 

social que vai promover a separação entre a 

criança e a família, estabelecendo um 

importante contato e um elo com a cultura. 

Priorizar a qualidade do ensino regular 

inclusivo é um desafio que precisa ser 

assumido por nossa sociedade, e pelos 

educadores, em particular, para que se 

coloque em prática o princípio democrático 

da educação para todos. 

No Capítulo III, da Educação, da 

Cultura e do Desporto, Art. 205, a 

Constituição prescreve em seu art. 208, que 

o dever do Estado com a educação será 

efetivado mediante a garantia de 

“atendimento educacional especializado 

aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de 

ensino.” 

Nessa mesma linha de conduta, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB n° 9394/96 (BRASIL, 1996a), em 

seu Capítulo V, Art. 58, da Educação 

Especial, coloca que se deve entender “por 

educação especial, para os efeitos desta Lei, 

a modalidade de educação escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais.” O atendimento 

especializado deve estar disponível em 

todos os níveis de ensino, de preferência na 

rede regular desde a educação infantil à 

universidade. 

Por sua vez, o Estatuto da Criança e 

do Adolescente (BRASIL, 1996) também 

recomenda, em seu Art. 15, que “a criança 

e o adolescente tem direito a liberdade, ao 

respeito e a dignidade como seres humanos 
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em processo de desenvolvimento” e, 

acrescenta no seu Art. 53, que “a criança e 

o adolescente têm direito à educação, 

visando ao pleno desenvolvimento de sua 

pessoa [...] assegurando-lhes a igualdade de 

condições para o acesso e permanência na 

escola”. 

É nessa perspectiva que se destaca a 

importância de estudos sobre a escola 

inclusiva enquanto contexto de 

desenvolvimento significativo não apenas 

para as crianças deficientes, mas também 

para crianças não deficientes, pela 

possibilidade da convivência com a 

diversidade e do estimulo a cidadania. 

 

Educação e inclusão 

 

Os questionamentos a respeito das 

consequências da educação possuem dois 

ângulos. Existe o impacto no que diz 

respeito à economia, e também a situação da 

equidade ou probidade social, onde 

independente do motivo é válida. 

Em uma sociedade com economia 

tradicional, desde que minimamente aberta, 

uma pessoa talentosa e com iniciativa pode 

vencer na vida. Ao cabo de alguns anos, 

pode aprender um ofício; se for 

alfabetizado, pode abrir um pequeno 

negócio. 

Contudo, a modernidade traz a 

necessidade de muito mais educação em 

praticamente todas as posições que estão 

acima do patamar inferior. 

A sociedade brasileira já atravessou 

esse umbral de modernidade. A 

consequência é que, por meio da 

escolaridade, foram criados os mais 

variados filtros para o progresso individual. 

O acesso a melhores posições requer cada 

vez mais escolaridade. No mais das vezes, 

os filtros de escolaridade refletem 

necessidades reais no seu desempenho. 

Contudo, universaliza-se o paradigma de 

filtrar o acesso aos empregos pela 

escolaridade, mesmo para as ocupações que 

realmente prescindem dela. Lixeiro não 

precisa ir à escola para fazer seu trabalho. 

Na prática, entretanto, os concursos o 

exigem. Para o argumento aqui 

desenvolvido, o que interessa não são as 

razões para exigir escolaridade, mas o fato 

de que isso está acontecendo, e de forma 

cada vez mais generalizada. 

O resultado desse processo é que os 

caminhos para o progresso individual sem 

escolaridade vão ficando cada vez mais 

estreitos. Para chegar próximo do topo, 

praticamente somente os esportes e as artes 

– ou a beleza – conseguem oferecer chances 

para quem não tem diplomas. Isso significa 

que, para a esmagadora maioria da 

população, sua renda será determinada pelo 

investimento feito em educação. De fato, 

segundo diversos estudos [ver, entre outros, 
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Menezes-Filho (2001), Ferreira (2000) e 

Ramos e Vieira (2000)], cerca de 1/4 da 

disparidade de rendimentos no Brasil 

podem ser atribuídos aos diferenciais de 

educação, e essa proporção é ainda maior ao 

se considerar apenas o rendimento do 

trabalho. 

Diante desse quadro, quem não 

consegue vencer as barreiras de acesso e de 

êxito dentro da escola está condenada a 

baixa mobilidade ocupacional e renda 

restrita. 

Até pouco mais de uma década, 

havia um filtro já na entrada da escola, na 

forma de uma coorte maior do que o número 

de vagas. Na década de 1990, a entrada se 

universalizou e o filtro passou para dentro 

da escola fundamental, mais à semelhança 

dos demais países com acesso universal. 

Apesar disso, há muita desigualdade entre 

as crianças que vão para o fundamental, e 

isso ocorre mesmo em países ricos. 

Portanto, a questão não é perguntar se os 

pobres estão em desvantagem na escola 

desse ou daquele país, pois sabe-se que eles 

estão em desvantagem em todos – qualquer 

que seja seu regime político ou ideologia. A 

pergunta relevante é acerca do grau de 

desvantagem e do que se faz para reduzi-lo. 

Nos países com escolas melhores, os 

pobres também estão em desvantagem, mas 

em grau muito menor. Nos países 

industrializados,      praticamente      todos 

conseguem terminar com sucesso dez anos 

de escolaridade, e com qualidade aceitável. 

No Brasil, não apenas os mais 

pobres frequentam escolas piores, mas, 

mesmo quando estão nas mesmas escolas 

do que os menos pobres têm maiores 

dificuldades em aprender e avançar dentro 

do sistema. Ou seja, a escola é incapaz de 

oferecer a eles um aprendizado razoável e é, 

assim, incapaz de reduzir a desigualdade 

herdada dos pais. Tal como já indicado na 

edição de 2005 desta série, do ponto de vista 

de uma política de equidade, deve-se 

estabelecer como maior prioridade para a 

educação brasileira a melhoria da qualidade 

do ensino fundamental. 

A agravar os problemas de acesso e 

de falta de qualidade da educação dos mais 

pobres estão as restrições econômicas. 

Quem tem mais renda pode frequentar 

escolas melhores, pode dedicar mais tempo 

aos estudos, tem acesso a livros, revistas, 

computador e internet, e recebe apoio 

adicional quando tropeça nos estudos. 

No limite, um pobre talentoso que 

conseguisse passar no vestibular de 

medicina em uma universidade pública não 

poderia se sustentar durante o curso. 

Daí a observação de que os poucos 

alunos de classe baixa que ingressam nas 

universidades públicas o fazem em cursos 

que não exigem grande comprometimento 

de tempo e dinheiro. Nesse aspecto, há um 
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caráter eminentemente discriminatório no 

nosso ensino. 

No ensino fundamental público, 

frequentado pelos mais pobres, os gastos 

por aluno são 1/10 do que o governo gasta 

com suas universidades, frequentadas 

predominantemente pelos 40% mais ricos. 

Quando  examinada a  formação 

profissional, o quadro é mais favorável, 

ainda que também apresente problemas, 

como será visto adiante. O Sistema S5 

oferece  seus   cursos    de     formação 

profissional  gratuitamente  para uma 

clientela de classe bem mais modesta. Já 

nos cursos técnicos  e    de   tecnólogos 

privados, frequentados por alunos menos 

pobres na maioria dos casos, há cobrança de 

mensalidade. Ou seja, há um veio de 

progressividade desejável de ser encontrado 

em outros setores, o   que   raramente 

acontece. O principal aspecto negativo é ser 

o Sistema S relativamente pequeno para o 

tamanho da força de trabalho. Outra questão 

importante que milita contra a equidade do 

sistema é o fato de que, cada vez mais, os 

cursos profissionais   pressupõem   a 

alfabetização   funcional  por   parte  dos 

alunos, implicando que muitos fiquem de 

fora apenas por não atingirem o requisito 

mínimo para ler materiais didáticos e 

escrever as tarefas passadas pelo professor. 

Como o analfabetismo funcional é 

muito elevado, atingindo, segundo algumas 

estimativas, 120 milhões de indivíduos, este 

é o número – ou algo próximo dele – dos 

que não terão acesso aos cursos técnicos, 

mesmo gratuitos. 

Em resumo, houve uma gigantesca 

democratização no acesso e na permanência 

na escola acadêmica e no acesso a cursos 

oferecidos enquanto  complemento.   Do 

ponto de vista da equidade, também foi um 

grande salto. Mas há duas ressalvas. A 

primeira é que o país ainda está longe de um 

ensino que promova a equidade – hoje 

menos longe, é verdade, mas há ainda muito 

terreno a cobrir. A segunda é que a vastidão 

de cursos  existentes  atualmente  não 

beneficia o extremo inferior da hierarquia 

social. Alcança os que estão quase na base, 

mas não atinge os últimos da fila. Para estes, 

o sistema continua oferecendo muito pouco. 

No mundo empresarial, há uma clara 

tendência para que o número de cursos 

concluídos seja tão maior quanto mais 

elevado na hierarquia da empresa estiver o 

funcionário. Há algumas razões para isso. 

As posições  mais elevadas são mais 

complexas, exigem mais atualização e o 

impacto no restante da equipe é maior. 

Além disso, há rotatividade maior 

nas posições mais baixas, agravada por 

instituições hoje inadequadas à dinâmica do 

mercado de trabalho. Por essa razão, 

empresas não investem ou investem muito 

menos do que poderiam em funcionários 
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cuja probabilidade de abandonar a firma é 

mais elevada, e essa ação, por sua vez, afeta 

negativamente a formação dos jovens e dos 

mais pobres. 

Em  suma,  a  sociedade, 

corretamente, valoriza os méritos da 

educação como  ferramenta  para  a 

produtividade e como   mecanismo de 

mobilidade social. Diante disso, vão sendo 

forjados filtros que selecionam as pessoas 

em função do seu capital humano. Mas 

esses mesmos filtros que premiam aqueles 

que têm mais escolaridade punem os que 

não a têm. Portanto, a educação tanto é um 

fator de mobilidade – para os que a tem – 

quanto de exclusão – para os que não a têm. 

Melhorar a educação básica é um 

imperativo econômico, pois as empresas 

precisam de gente mais educada. Mas é 

também um imperativo social, uma vez que 

a mobilidade social hoje depende de boas 

escolas. Em outras palavras, não há aqui 

uma contradição entre os objetivos de 

equidade e os objetivos de crescimento 

econômico. As políticas que promovem um 

são as mesmas que promovem o outro. 

 
Educação Inclusiva – Teoria X Prática 

 

A educação inclusiva está 

respaldada por normas, leis, portarias. Isto 

é, a teoria indica um sistema com ambiente 

físico favorável, materiais didáticos de 

qualidade, respaldo aos educadores, 

capacitação para os profissionais em 

particular para proporcionar um 

atendimento qualitativo através do respeito 

as desigualdades dos sujeitos, porém se faz 

necessário avaliar como se concretiza a 

prática, as carências e resistências dos que 

fazem parte do processo. 

A literatura declara que desde a 

implantação da reforma, que aconteceu de 

forma abrupta, imposta, sem ter o 

investimento na formação dos profissionais 

da educação e não fazer um estudo no 

impacto que essa inclusão provocaria na 

vida dos alunos, familiares e profissionais, 

verifica-se que não houve um grande avanço 

no investimento do preparo dos 

profissionais do ensino regular, como 

afirma Angelucci (2002) são “vários 

educadores que procuram, com muitas 

dificuldades, trabalhar de maneira ética e 

comprometida com a Educação Pública, 

bem como manter a sua dignidade e a dos 

usuários das escolas” (p. 11), ou seja, “o 

poder público não está cumprindo bem sua 

função, o que não impede que cada um 

assuma sua parte e se torne sujeito dessa 

história” (MENDES, 2006, p. 16). 

Não é possível negar que a educação 

inclusiva se trata de uma evolução na 

construção de um ambiente democrático. 

De acordo com Angelucci (2002) é “a 

maneira como muitas das políticas públicas 

são formuladas e implantadas, sem 
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considerar a construção coletiva e 

democrática das diretrizes de Educação” (p. 

6), o que terminar por impedir, afinal não é 

permitido enxergar uma transformação na 

prática educacional sem ocorrer 

questionamentos entre os envolvidos. 

Conforme Sá (2003) existem 

dificuldades e limitações acerca da inclusão, 

de um lado estão os professores do ensino 

regular que relatam a dura realidade das 

condições de trabalho, o número elevado de 

alunos por turma, a rede física inadequada e 

os limites da formação profissional. Por 

outro lado, os pais que preferem manter os 

filhos em instituições especializadas por 

receio da discriminação no ensino regular. 

Apesar disso é possível constatar mudança 

de postura, de concepções e atitudes por 

parte de educadores, pesquisadores e do 

público em geral, pois essas diferenças já 

foram incorporadas como atributos naturais 

da humanidade. Ainda segundo Sá (2003): 

 
Trata-se, portanto, de propor ações 

e medidas que vise assegurar os 

direitos conquistados, a melhoria 

na qualidade da educação, o 

investimento em uma ampla 

formação dos educadores, a 

remoção de barreiras físicas e 

atitudinais, a previsão e provisão 

de recursos materiais e humanos 

entre outras possibilidades. (p.3). 

 

A Declaração de Salamanca (1994) 

afirma que a questão principal para o 

sucesso das instituições educacionais 

inclusivas, é que todos os professores 

possuam uma preparação condizente. Ao 

mesmo tempo, sugere que os educadores na 

formação inicial recebam orientação 

positiva frente à deficiência, que tenham 

capacidade de avaliar as necessidades 

especiais, adaptação do conteúdo curricular, 

capacidade de recorrer às tecnologias, 

individualização de procedimentos 

pedagógicos e trabalhar em conjunto com 

especialistas e pais. 

A avaliação precoce da deficiência é 

muito importante, pois possibilita o início 

do trabalho com o aluno bem mais cedo. A 

realidade é diferente, o diagnóstico é 

demorado e isso dificulta o trabalho junto ao 

aluno e a família, que muitas vezes não 

admite o problema do filho, e o processo 

para sensibilização é lento atrasando mais 

ainda o atendimento. 

A adaptação do conteúdo curricular 

é uma das estratégias que devem ser 

utilizadas para proporcionar a inclusão, 

visto que os alunos não são iguais, como 

afirma Marchesi (2004): 

 
Os alunos são diferentes em seus 

ritmos de aprendizagem e em seus 

modos pessoais de enfrentar o 

processo educacional e a 

construção de seus conhecimentos. 

A atenção às diferenças 

individuais educativas faz parte 

também de todas as estratégias 

educativas que se assentam no 

respeito à individualidade de cada 



62 Rev. Dimensão, Maceió, v. 4, n.1, p. 48-68, out/dez, 2020 

Alves et al. 

 

 

 

aluno. Um respeito que, no caso 

dos alunos com necessidades 

educativas especiais, exige que se 

proporcione uma educação 

adaptada às suas possibilidades 

(p.38) 
 

Para decidir em quais aspectos deve 

sofrer a adaptação é necessário que os 

envolvidos no processo conheçam as 

peculiaridades de cada aluno, pois as 

adaptações podem acontecer quanto aos 

objetivos de cada área, os critérios de 

avaliação ou quanto aos métodos 

pedagógicos. Essa é uma decisão criteriosa, 

difícil e deve ser tomada com muita 

responsabilidade, para tanto os envolvidos 

devem estar seguros. Como afirma Prieto 

(2006) à formação dos professores deve 

possibilitar-lhes analisar os domínios de 

conhecimentos atuais dos alunos, para que 

sejam capazes de elaborarem atividades, 

criarem ou adaptarem materiais e 

aprimorem o atendimento aos alunos. Nesse 

sentido, Blanco (2004) considera que: 

 
É preciso assegurar que o currículo 

da escola seja o mais amplo, 

equilibrado e diversificado 

possível. As equipes docentes 

devem fazer uma análise profunda 

do currículo oficial para verificar 

em que medida as necessidades 

dos alunos são contempladas para 

tomar as decisões adequadas 

(p.292). 
 

Outro ponto que vale destacar é o 

uso das tecnologias como ferramenta 

metodológica para auxiliar o trabalho 

docente. É necessário um profissional com 

capacidade de fazer uso dessas tecnologias, 

para tanto como afirma Lima (2007), o 

mesmo deverá receber formação adequada 

para que suas habilidades estejam sempre à 

disposição da melhor forma possível ao 

educando. Os cursos de atualização 

tecnológica, além de capacitar o professor 

serve também como uma injeção de ânimo 

e motivação para que esteja sempre apto a 

desenvolver sua função da melhor forma 

possível. 

O professor é a peça principal para 

fazer com que a inclusão realmente 

aconteça, portanto é necessário que ele se 

sinta habilitado para atuar com competência 

junto aos alunos. Ele não pode se sentir 

sozinho necessita ser amparado e orientado 

para agir com segurança. Nesse processo de 

apropriação das habilidades didáticas é 

fundamental destacar a atuação dos 

professores de apoio, conforme afirma 

Marchesi: 

 
Seu papel principal é colaborar e 

ajudar os professores de classe 

para que desenvolvam estratégias 

e atividades que favoreçam a 

inclusão dos alunos com 

necessidades especiais. Sua tarefa, 

portanto, não se centra mais no 

atendimento exclusivo a esses 

alunos, mas em ajudar os 

professores a resolver os 

problemas e a encontrar a melhor 

alternativa para a instrução de seus 

alunos (2004, p.42). 
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É importante considerar a 

participação da família da criança com 

necessidades especiais em seu processo de 

inclusão, pois sem dúvida, essa criança 

requer mais cuidados ao longo do seu 

desenvolvimento e a família necessita de 

adaptação e orientação de diversos 

especialistas. Segundo Paniagua (2004), a 

estimulação desde cedo, as atividades de 

lazer, situações de jogo ou de estudo 

compartilhado, requer mais tempo de 

interação, o que acarreta aos pais tempo 

para adaptarem, reorganizarem-se e 

ajudarem adequadamente os filhos e darem 

apoio necessário ao professor no processo 

de aprendizagem do filho. 

Ao longo do processo o professor 

tem a possibilidade de construir o seu saber, 

nos debates com os colegas para troca de 

experiências, nos desafios vividos a cada 

dia, nos cursos de atualização, ou seja, o 

professor deve estar em formação 

permanente, e esse aperfeiçoamento se faz 

de diversas formas e em lugares diferentes, 

de acordo Dal-Forno e Oliveira (2004), “a 

inclusão é a novidade que veio para nos 

fazer pensar que não estamos prontos, 

formados, e que sempre temos algo para 

aprender” (p.3), portanto os educadores não 

poderão se acomodar, terão que discutir e 

participar do processo de inclusão e fazer a 

diferença. 

Formação Pedagógica no ambiente 

inclusivo 

 
O processo de mudança que passa o 

sistema educacional, onde o objetivo é a 

inclusão, a formação dos professores tem 

sido apontada como um dos principais 

elementos, no sentido de assegurar a esses 

alunos um ensino de qualidade. Como 

afirma Marchesi (2004), é muito difícil 

avançar no sentido das escolas inclusivas se 

os professores em seu conjunto, não 

adquirem uma competência suficiente para 

ensinar a todos os alunos. Esse 

conhecimento não pode ser exclusivo dos 

especialistas em educação especial, é 

necessário que todos os envolvidos no 

processo tenham conhecimentos e 

habilidades para participar da adequação 

curricular, elaborar estratégias 

diferenciadas, superar os desafios diários e 

intervir junto ao aluno buscando 

alternativas para sanar as dificuldades. 

Recentemente tem-se discutido se as 

instituições formadoras estão realmente 

preparando os professores para receber em 

suas salas de aula muitas vezes repletas de 

alunos com diversos problemas, seja de 

indisciplina ou conflito familiar o que 

acarreta dificuldade na aprendizagem, os 

alunos com necessidades especiais. 

Segundo Moreira: 

 
As universidades ainda carecem de 

uma formação que viva a inclusão e 



64 Rev. Dimensão, Maceió, v. 4, n.1, p. 48-68, out/dez, 2020 

Alves et al. 

 

 

 

ultrapasse a linearidade e a 

simplificação curricular de que basta 

uma disciplina sobre a área da NEE 

para formar professores capacitados a 

atuarem com o alunado que apresenta 

dificuldades mais específicas (2007 

p.268). 

 
 

As pesquisadoras Ribeiro, Cordeiro 

e Bastos (2007), partiram da premissa de 

que “a maioria dos cursos de formação de 

professores pouco contribui para que a 

prática do docente se modifique em relação 

aos estudantes que tem algum tipo de 

necessidade educacional especial”. É 

preciso que essas instituições reformulem o 

currículo e incorporem novas práticas de 

forma a possibilitar aos docentes a 

apropriação das habilidades necessárias para 

lidar com os desafios dessa nova realidade. 

Não basta obter conhecimento acerca da 

disciplina que irá trabalhar, é necessário que 

o profissional se sinta seguro, com domínio 

de estratégias para solucionar conflitos, 

criatividade para fazer 

adaptações da metodologia e assim fazer da 

sala de aula um espaço de desenvolvimento. 

Como afirma Dal-Forno e Oliveira (2004 p. 

5), “é na prática que os saberes são 

colocados a prova, é nela que adquirem 

validade ou não”. 

Sabe-se que existem leis que 

asseguram ao professor a capacitação para 

atuar na educação inclusiva, mas como 

afirma Coelho (2010 p.58) “as questões 

legais aparecem como suporte orientador e 

indutor de mudanças, mas não como 

garantia efetiva da inclusão, já que por si só, 

leis não garantem mudanças”. A 

reformulação de cursos de graduação, 

investimento em capacitação e de 

especialização em Educação Inclusiva 

merece maior atenção das autoridades 

competentes. Não se pode delegar ao 

professor toda a responsabilidade de 

promover a inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais especiais. 

 

METODOLOGIA 

 

Características da pesquisa 

 

Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica com intensa leitura dos textos 

e obras, sistematizado por Lessa (2011, p. 

20 e 21) “A leitura imanente consiste na 

decomposição do texto em suas unidades 

significativas mais elementares: ideias, 

conceitos, categorias, na busca da trama que 

articulava tais unidades a uma teoria, 

hipóteses, teses e proposições, com o intuito 

de elaborar outras teorias interpretativas”. 

A Leitura Imanente é um recurso 

que nos ajuda em estudos sistemáticos de 

pesquisas acadêmicos, encontrados em 

forma de livros, teses, dissertações, 

monografias, artigos, entre outros; bem 

como em estudos bibliográficos. A 

utilização e aplicação consecutiva e crítica 

desta metodologia aperfeiçoa o campo 
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cognitivo que abrange a compreensão e a 

apreensão dos elementos que estruturam os 

modos de exprimir e materializar os 

conhecimentos científicos (BEZERRA, 

2015). 

De acordo com Vieira (2006, p. 17), 

“a pesquisa bibliográfica fundamenta-se 

principalmente em análises qualitativas, 

baseadas em conhecimentos teórico- 

empíricos que permitem atribuir-lhes 

cientificidade". 

 

Do ponto de vista dos objetivos 

 

No que diz respeito aos meios, em 

relação à abordagem dos objetivos, esta 

pesquisa é exploratória, que tem a finalidade 

de proporcionar familiaridade com o 

problema, tornando- 

De acordo com o autor acima citado 

o primordial objetivo da pesquisa 

exploratória deve ser o aprimoramento das 

ideias ou a descoberta das instituições. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A educação inclusiva está 

relacionada ao direito à educação e, de 

acordo com Monteiro (2004) precisa 

encontrar-se em princípios como: a 

conservação da dignidade humana, a 

procura da identidade e o exercício da 

cidadania. 

Conforme Macedo (2005) é 

necessário pensar a respeito dos respaldos 

Do ponto de vista dos procedimentos 

técnicos e da abordagem do problema 

 

As metodologias técnicas utilizadas 

para este estudo foi o levantamento 

bibliográfico e documental tem por objetivo 

proporcionar familiaridade com o problema, 

tornando-o mais explicitado (LAKATOS; 

MARCONI, 2001). 

Por meio das pesquisas realizadas, 

de modo sistematizado, em livros, artigos 

científicos, disponíveis em documentos 

impressos e também em bases de dados 

virtuais reconhecidas, foram possíveis 

expandir o conhecimento em torno dos 

temas que cercam este estudo, ajudando 

deste modo para uma fundamentação 

teórica capaz de embasar a procura para 

atender aos objetivos propostos e responder 

de modo eficaz o questionamento da 

pesquisa. 

 

 

da educação inclusiva, buscar 

conhecimento e refletir a maneira de 

funcionamento institucional, atualmente 

ajustado na concepção da exclusão em prol 

da inclusão. 

Está contido na Cartilha da Inclusão 

dos Direitos das Pessoas com Deficiência, 

que para o sujeito possuir realmente uma 

instituição escolar democrática, é 

necessário estabelecer uma inédita camada 

social, na qual a inclusão seja total no 
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mundo dos direitos e deveres (GODOY, 

2000). 

De acordo com Mantoan (2005) 

para que ocorra um projeto educacional 

inclusivo é preciso que aconteçam 

transformações nas propostas educacionais 

na maior parte das instituições de ensino, a 

reorganização curricular pensada e 

colocada em prática por educadores, 

gestores, pais, educandos e toda a sociedade 

participativa. 

Para Pietro (2006), a inclusão é uma 

oportunidade independente se portador ou 

não de necessidades especiais; ensinar 

significa assinalar um encontro com o 

outro, e a inclusão escolar incide, de modo 

basilar, uma transformação de conduta 

frente ao outro, sendo este outro alguém de 

suma importância e que exige que o 

professor vá além. 

Estabelecer um PPP, num ponto de 

vista de escola inclusiva decreta, assim: 

rever intensamente o currículo nos mais 

distintos aspectos, desde a disposição das 

classes, a seleção do educador para cada 

sala, o horário das aulas, a escolha de teores 

culturais, que na instituição de ensino 

recebem a denominação de conteúdos 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As determinações emanadas na 

LDB 9394/1996 (Lei Diretrizes e Bases da 

Educação) e no Plano Nacional de 

pedagógicos, a seleção dos recursos 

didáticos, dos métodos e didáticas ao feitio 

de analogias que ocorrem na sala de aula e 

no ambiente fora dela, a afinidade da 

instituição de ensino com a família dos 

educandos e com a comunidade em que está 

inserida e, inclusive rever o modo avaliativo 

e suas consequências na vida dos 

educandos. 

A nova orientação curricular induz a 

um inédito PPP guiado por um olhar além 

da cultura, que abranja as etnias, ajudando 

deste modo a tornar a instituição de ensino 

se concretize como uma escola includente, 

sintonizada com um projeto de sociedade 

mais democrática e, portanto, includente 

(GARCIA, 2003). Freire (1997) afirma que 

uma das qualidades do professor 

democrático é ter aprendido a ouvir as 

diversas vozes com suas expressões 

singulares, edificadas frente a sua realidade 

sociocultural, o que sugere em saber 

emudecer, se encontrar mergulhado na 

experiência histórica e real dos alunos, 

porém jamais mergulhado de modo 

paternalista, de maneira a dizer por eles mais 

que ouvi-los. 

 
Educação definem que a instituição de 

ensino se estruture através de atos e 

providências de recursos indispensáveis 

para garantir a ascensão e permanência de 

todos os educandos, disponibilizando um 
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ensino que leve em consideração as 

características do educando. 

A pedagogia inclusiva é uma foto 

consumado em distintas cidades brasileira, 

em especial no estado de São Paulo, frente 

a escolha de descentralizar o ensino, 

constante na Constituição de 1988. Com o 

ensino passando a ser responsabilidade do 

município, as diretorias e secretarias 

Municipais de Educação vêm tentando 

adequar-se às Novas Diretrizes da Educação 

Especial na Educação Básica (BRASIL, 

2001). 

Em nosso país esse assunto é tratado 

de modo legal através dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Adaptações 

Curriculares, conforme anunciado 

anteriormente. 

A terminologia adaptação permite 

ser entendida como um modo flexível, visto 

que pressupõe a existência de alterações 

e/ou modificações no processo educacional, 

especialmente no sentido curricular. Para 

tal, o currículo necessita ser visto como 

referencial no reconhecimento de prováveis 

mudanças em razão de carências especiais 

dos educandos. Ou seja, a escola precisa 

adotar a mesma conduta curricular para os 

alunos em geral e, ocorrendo necessidade, 

realizar adaptações, alterações. 

É função da equipe técnico 

pedagógica, incluindo o professor da sala 

comum, efetivar o levantamento das 

particularidades educacionais, demanda 

educacional que necessita de ajustes no 

currículo e propor o manejo das condições 

adequadas para que isso ocorra. 
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RESUMO 

 

Os efeitos do brincar começam a ser investigados pelos pesquisadores que consideram a ação 
lúdica como metacomunicação, ou seja, a possibilidade da criança compreender o pensamento 

e a linguagem do outro. Portanto, o brincar implica uma relação cognitiva e representa a 

potencialidade para interferir no desenvolvimento infantil, além de ser um instrumento para a 

construção do conhecimento do aluno. O objetivo deste trabalho é observar alguns tópicos que 

nortearam a escolha do tema e do problema principal: por que as crianças brincam e de que 

forma? Qual a relação do lúdico no processo de ensino e aprendizagem? E como o lúdico, por 

meio da formação do educador, interfere neste processo? Inclui um vasto estudo teórico a 

respeito das estratégias voltadas para o conceito histórico de criança, concepção sobre o cuidar, 

fundamentos sobre as instituições escolares e aborda o tema principal sobre conceitos de 

ludicidade e estudiosos que defendem este novo prazer lúdico como um de diversos 

instrumentos que podem ser contextualizados e que influenciam no desenvolvimento cognitivo 

e social dos educandos, agindo de forma dinâmica na relação de educandos e educadores no 

processo de ensino e aprendizagem. Viram-se atividades nas quais foram observados conteúdos 

que envolvessem as brincadeiras lúdicas e que confirmam que as crianças aprendem com mais 

facilidade brincando. No entanto, a ludicidade ajuda no aprimoramento da educação, pode ser 

crítica e criativa, de acordo com a demanda e realidade da sala de aula e, junto ao educador, 

desenvolve possibilidades que permitam aos educandos a experimentar situações que 

interferem no ensino bem como a importância de um educador mediando esta relação de ensino 

e aprendizagem com a ludicidade. Diante do pesquisado foi possível verificar a necessidade de 

mudanças de metodologia de ensino, pois a atividade lúdica é pouco explorada devido a fatores 

externos de administração como ausência de planejamento, de meios e instrumentos de 

trabalho. Sugerimos, para pesquisas posteriores, alavancar o universo do lúdico com outras 

disciplinas, assim como realizar um estudo comparativo com outras séries entre as escolas do 
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município e ainda uma avaliação com a aplicação do lúdico com docentes e discentes a fim de 
confrontar os resultados. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Percebe-se que os educadores da 

atualidade precisam utilizar-se do lúdico na 

educação infantil, pois ao separar o mundo 

adulto do infantil, e ao diferenciar o 

trabalho da brincadeira, a humanidade 

observou a importância da criança que 

brinca. 

Desta forma, a escola deve facilitar 

a aprendizagem utilizando-se de atividades 

lúdicas que criem um ambiente 

alfabetizador para favorecer o processo de 

aquisição de autonomia de aprendizagem. 

Para tanto, o saber escolar deve ser 

valorizado socialmente e a alfabetização 

deve ser um processo dinâmico e criativo 

através de jogos, brinquedos, brincadeiras e 

musicalidade. 

Na utilização de jogos, para 

desenvolver habilidades de leitura e escrita 

é necessário considerar situações em que o 

ler e o escrever tenham um significado para 

o aluno. Cabe ressaltar, então, as diferenças 

entre letramento e alfabetização já que nem 

sempre o indivíduo sabe que a escrita 

“representa” a fala. Esse indivíduo além de 

saber ler e escrever tem que ser letrado, ou 

seja, entender o que se está lendo, 

interpretar. 

O letramento está diretamente 

relacionado ao ensino da leitura e escrita: 

algumas pessoas até podem ser 

alfabetizadas – aprendem a ler e escrever – 

porém, não necessariamente incorporam a 

prática da leitura e da escrita. É preciso, 

então, considerar que apesar de conceitos 

distintos a alfabetização é uma etapa do 

letramento. 

O desenvolvimento da leitura e 

escrita desperta atenção pela importância 

que desempenha em todo o processo 

educativo. 

A utilização de jogos no processo 

de letramento possibilita a aproximação dos 

usos e funções da leitura e escrita no 

cotidiano do aluno numa aprendizagem 

significativa. Lembrando também que os 

jogos proporcionam o aprender de forma 

prazerosa, num contexto desvinculado da 

situação de aprendizado formal. 

Os jogos, os desenhos e 

brincadeiras de faz-de-conta, sem dúvida 

são meios facilitadores na descoberta da 

leitura e escrita: profissionais da área 

educacional, comprometidos com a 

qualidade da sua prática pedagógica e/ou 

psicopedagógica, reconhecem a importância 

dos jogos como veículo para o 

desenvolvimento social, emocional e 

intelectual dos alunos. 

Vale ressaltar que o propósito 

deste estudo se restringe à utilização 

somente dos jogos (diferenciados dos 

desenhos e demais brincadeiras) no 
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processo de letramento (já considerando 

suas diferenças com a alfabetização). 

Através do jogo o indivíduo pode 

brincar naturalmente, testar hipóteses, 

explorar toda a sua espontaneidade criativa. 

Os jogos não são apenas uma forma de 

divertimento: são meios que contribuem e 

enriquecem o desenvolvimento intelectual. 

Para manter seu equilíbrio com o mundo a 

criança precisa brincar, criar e inventar. A 

criança devota ao jogo a maior parte do seu 

tempo. Com jogos e brincadeiras, a criança 

desenvolve o seu raciocínio e conduz o seu 

conhecimento de forma descontraída e 

espontânea: no brincar, ela constrói um 

espaço de experimentação, de transição 

entre o mundo interno e externo. 

Esta pesquisa foi elaborada através 

de reflexões teóricas (principais aspectos do 

letramento; utilização dos jogos centrada na 

aprendizagem da escrita e leitura; o jogo no 

processo educativo e psicopedagógico) e 

ilustrada com relatos de caso. 

A razão para o desenvolvimento 

deste estudo surgiu já no decorrer do curso 

de pós-graduação em Psicopedagogia no 

qual se evidenciou um número expressivo 

de crianças com dificuldades de 

aprendizagem, relacionadas à leitura e 

escrita no contexto escolar. 

Durante o estágio clínico 

supervisionado, o espaço e tempo utilizados 

para a criança brincar e, assim melhor se 

comunicar, revelou-se imprescindível para 

as relações vinculares e construção do 

conhecimento. Deste modo, perceber que os 

jogos contribuem para o aprendizado foi 

inevitável. 

Só será possível ensinar e aprender 

prazerosamente quando compreendermos 

melhor nossas crianças. Antes de frequentar 

a escola, elas vivem o seu mundo real. O 

desejo ou a paixão de conhecer tudo em 

volta de si faz de seus movimentos e 

brincadeiras, seu mais sério meio de 

apropriar-se do mundo e de comunicar-se 

com ele. Porém, ao chegar à escola, a 

criança encontra uma realidade diferente da 

sua, a qual anula tudo aquilo que representa 

sua forma de viver, compreender e 

apropriar-se de seu contexto sociocultural. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Um olhar sobre a educação infantil 

 

Na fase infantil há só uma obrigação 

da vida das crianças que é a de frequentar a 

escola, aprenderem a ler e a escrever, a 

ansiedade e a expectativa dos pais e da 

sociedade para que isto aconteça é grande. 

Porém é uma frustração para as crianças 

quando começam a perceber que vai 

ficando difícil aprender a ler e a escrever e 

não conseguirem atingir estes objetivos que 

são traçados e esperados. É importante 

nesse momento de angústia por parte dos 
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pais e dos alunos que não conseguem 

acompanhar o currículo normal da escola, 

que os pais e os professores comecem um 

processo de investigação sobre as possíveis 

causas desse processo. 

Definir leitura e escrita não é uma 

em uma atividade fácil, são vários os 

sentidos que podem ser atribuídos às ideias 

de leitura e escrita, podendo estes, serem 

restritos ou amplos. Em termos escolares, 

tanto a leitura quanto a escrita estão 

diretamente vinculadas à alfabetização, 

adquirindo deste modo caráter de 

aprendizagem formal. 

Quando um aluno não consegue 

aprender de forma natural os conteúdos e 

atividade proposta em sala de aula é logo 

rotulada como aluno problema, é aquele que 

não consegue aprender, não se concentra em 

sala de aula e por ficar sem atividade acaba 

atrapalhando os colegas e tirando do sério o 

professor. Mas é preciso entender que 

vários fatores levam uma criança a não 

aprender de forma convencional e os 

transtornos ou distúrbios evidenciam isso 

no fator educacional. Um desses transtornos 

é a dislexia. 

É de grande importância afirmar que 

a leitura e a escrita são atividades 

fundamentais para o desenvolvimento e 

formação de qualquer indivíduo, pois 

dentro e fora da escola e por toda vida, o 

domínio da leitura e da escrita facilitará ou 

não o crescimento intelectual, pessoal, 

profissional e de mundo. 

Segundo Smith (2001), dificuldades 

de aprendizagem (D.A.) são “problemas 

neurológicos que afetam a capacidade do 

cérebro para entender, recordar ou 

comunicar informações”. Considera-se que, 

tem-se estudado muito sobre o tema, mas as 

informações obtidas penetram no âmbito 

educacional de forma lenta. Assim, as 

dificuldades de aprendizagem referem-se 

não a um único distúrbio, mas a uma ampla 

gama de problemas que podem afetar 

qualquer área do desempenho escolar. 

Raramente, elas podem ser atribuídas a uma 

única causa, e muitos aspectos diferentes 

podem prejudicar o funcionamento 

cerebral, até o ambiente doméstico 

contribui para isso. 

A escola, enquanto espaço de 

construção e formação do saber tem a 

função de proporcionar momentos de 

questões respostas para gerar uma 

descoberta sobre algo. Já o professor, 

enquanto mediador da aprendizagem tem, 

como uma de suas funções, investigar a 

dúvida, provocar o educando para a 

indagação do que anseia aprender e 

mostrar-lhe que há várias fontes de saber. 

Tavares (1996, p.34), considerando 

também este contexto, afirma que: 

 
O professor ajude os alunos a 

estabelecer relações entre o que já 
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aprenderam e o que estão 

aprendendo, criando em sala de 

aula um ambiente favorável à troca 

de ideias. Isso significa que os 

professores devem constantemente 

propor questões que possibilitem 

aos alunos refletir sobre o que 

sabem e o que estão aprendendo. 

Outras vezes, é o professor quem 

explicita as relações de que ele 

pode estabelecer entre um 

conhecimento e outro. As 

perguntas e as relações 

verbalizadas ajudam os alunos a 

perceber que a construção do 

conhecimento ocorre por meio de 

sucessivas reorganizações, as 

quais são feitas a partir de novas 

relações. 

 

Valorizar o que ao aluno já conhece 

sobre determinado conteúdo ou tema 

abordado em sala de aula é o ponto de 

partida para que o professor avalie o nível 

de conhecimento e de interação da criança 

no grupo, é importante reconhecer que o 

conhecimento é socialmente construído e 

que a escola vai oportunizando o sujeito a 

organizar os seus pensamentos, fazendo 

com que o mesmo tenha uma visão crítica 

sobre aquilo que já conhece e possa perceber 

que a sociedade gira em torno do 

conhecimento, do mundo letrado e a escola 

deve fazer valer a sua função social. 

Segundo Nunes (1992), a criança 

entra na escola em meio a um clima de 

expectativas no tocante à tarefa de aprender 

a ler e a escrever, a alfabetização é, sem 

dúvida, a meta que deve ser alcançada por 

ela, deixando pais e professores ansiosos. 

Não se pode desacreditar no sucesso da 

criança sadia, que ingressa na escola, já 

sabendo falar, que reconhece objetos, capaz 

de executar tarefas que coincidem com sua 

idade cronológica e cognitiva, porém o que 

deve ser considerado pela família e pelos 

professores é que ler e escrever requer da 

criança novas habilidades, habilidades estas 

que não faziam parte do seu cotidiano até 

então. 

Aprender a ler e a escrever é 

enfrentar novos desafios em relação ao 

processo formal de aquisição de 

conhecimentos. Crianças que apresentam 

grandes habilidades intelectuais, com 

certeza terão maiores facilidades para 

aprender a ler e escreve se forem 

estimuladas e valorizadas. 

A expressão educação infantil e sua 

concepção com primeira etapa da educação 

básica está agora na lei maior da educação 

do país, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), sancionada em 

20 de dezembro de 1996. Se o direito de 0 a 

6 anos à educação em creches e pré – escola 

já estava assegurada na Constituição de 

1988 e reafirmada no Estatuto da Criança e 

do Adolescente de 1990, a tradução deste 

direito em diretrizes e normas, no âmbito da 

educação nacional, representa um marco 

histórico de grande importância para a 

educação infantil em nosso país. 

A inserção da educação infantil na 

educação básica, como sua primeira etapa, 
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é o reconhecimento de que a educação 

começa nos primeiros anos de vida e é 

essencial para o cumprimento de sua 

finalidade, afirmada no Art. 22 da Lei: “a 

educação básica tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurar – lhe a 

formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer – lhes 

meios para progredir no trabalho e nos 

estudos posteriores”. 

A educação infantil recebeu um 

destaque na nova LDB, inexistente nas 

legislações anteriores. É tratada na Seção II, 

do capítulo II (Da Educação Básica), nos 

seguintes termos: 

 
Art. 29 A educação infantil, 

primeira etapa da educação básica, 

tem com finalidade o 

desenvolvimento integral da 

criança até os seis anos de idade, 

em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família 

e da comunidade. 

Art. 30 A educação infantil será 

oferecida em: I–creches ou 

entidades equivalentes, para 

crianças de até três anos de idade; 

II–pré-escolas para crianças de 

quatro a seis anos de idade. 

Art. 31 Na educação infantil a 

avaliação far–se–á mediante 

acompanhamento e registro de seu 

desenvolvimento, sem o objetivo 

de promoção, mesmo para o acesso 

ao ensino fundamental. 

 

 
Com esse olhar diferenciado para a 

educação infantil, a escola assume o 

compromisso de atender as crianças em 

suas repartições com objetivos definidos e 

com responsabilidade de colaborar com o 

processo educativo das crianças 

proporcionando um ambiente de 

aprendizagem favorável ao seu nível de 

idade e seu tempo necessário de aprender de 

forma lúdica. 

 

Os jogos e brincadeiras na educação da 

criança 

 

Desde os mais remotos tempos, o 

jogo e a brincadeira já faziam parte da vida 

do ser humano. No início não havia 

distinção de seu uso pelos adultos e pelas 

crianças, pois a criança era vista na 

sociedade como um adulto em miniatura. 

Suas especificidades não eram 

consideradas. “No início do século XVII 

não existia uma separação tão rigorosa 

como hoje entre as brincadeiras e os jogos 

reservados às crianças e as brincadeiras e os 

jogos dos adultos. Os mesmos jogos eram 

comuns a ambos”. (ARIÈS, 1981, p.46) 

 

Jogos e Brincadeiras: Pontuando alguns 

conceitos necessários 

 

Os jogos e as brincadeiras são tão 

antigos que pouco se sabe sobre sua origem, 

apenas que seus criadores são anônimos e 

que suas práticas são transferidas para 

gerações por meio do conhecimento 

empírico, sendo através da oralidade da 

criança que sua existência permanece. 
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Existem vários significados 

atribuídos ao termo jogo por diversos 

autores, mas após algumas consultas na 

literatura compreendemos o jogo como uma 

prática social. As crianças aprendem a jogar 

dentro de um processo histórico construído, 

ou seja, elas aprendem com os outros 

componentes de sua cultura, na qual suas 

brincadeiras são marcadas, pelos 

conhecimentos, costumes e valores de seu 

grupo social. 

Para Kishimoto (1997 p.17): “[...] 

enquanto fato social, o jogo assume a 

imagem, o sentido que cada sociedade lhe 

atribui. É este o aspecto que nos mostra por 

que, dependendo do lugar e da época, os 

jogos assumem significações distintas”. 

De acordo com o dicionário Aurélio, 

a palavra jogo [Do lat. jocu, ‘gracejo’, 

‘zombaria’, que tardiamente tomou o lugar 

de ludus.] é uma atividade física ou mental 

organizada por um sistema de regras que 

definem a perda ou o ganho. Além disso, é 

visto como um brinquedo, um passatempo, 

um divertimento e pode ser também visto 

como jogo de azar. Já a palavra brincadeira 

é o ato ou efeito de brincar; significando 

também divertimento, sobretudo entre 

crianças, jogo, passatempo, entretenimento. 

Segundo Huizinga apud Kishimoto 

(1998) ao descrevê-lo como elemento da 

cultura, exclui o jogo dos animais e aponta 

as características relacionadas aos aspectos 

sociais: o prazer demonstrado pelo jogador, 

o caráter “não sério” da ação, a liberdade do 

jogo e sua separação dos fenômenos do 

cotidiano, a existência de regras, o caráter 

fictício ou representativo e a limitação do 

jogo no tempo e no espaço. 

É importante ressaltar que o caráter 

“não sério” não está relacionado com os 

aspectos do ato da brincadeira que neste 

caso é vista como atividade séria, mas com 

as ações que acompanham o ato lúdico. 

Podemos então destacar que o jogo é uma 

atividade voluntária acompanhada de regras 

explícitas ou implícitas da qual existe a 

possibilidade de deslocamento da criança da 

vida cotidiana ao mundo imaginário em um 

determinado tempo e espaço. 

Conforme Kishimoto (1997) os 

autores apontaram características que 

permitem coligar fenômenos que tem 

relação com a família dos jogos: 

 
1 - liberdade de ação do jogador ou 

caráter voluntário, de motivação 

interna e episódica da ação lúdica; 

prazer (ou desprazer), futilidade, o 

“não sério” ou efeito positivo; 
2 - regras (implícitas ou 

explícitas); 

3 - relevância do processo de 

brincar (o caráter improdutivo), 

incerteza de resultados; 

4 - não literalidades, reflexão de 

segundo grau, representação da 

realidade, imaginação e Nesse 

ponto de vista, entendemos que o 

jogo permite a criança ser um 

sujeito ativo, da qual sua atenção 

está voltada para a atividade em si 
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e não em seus efeitos ou 

resultados. 
 

Ainda para Kishimoto (1998 p.21) a 

brincadeira: 

 
É a ação que a criança desempenha 

ao concretizar as regras do jogo, ao 

mergulhar na ação lúdica. Pode-se 

dizer que é o lúdico em ação. Desta 

forma, brinquedo e brincadeira 

relacionam-se diretamente com a 

criança e não se confundem com o 

jogo. 
 

De fato, as ações que a criança 

desempenha durante a brincadeira serão 

consideradas como uma interpretação de 

significados contidos no objeto que ela usa. 

A brincadeira possui peculiaridades que 

possibilita a criança ser um sujeito ativo. 

 
A criança dispõe de um acervo de 

significados. Ela deve interpretá- 

los: a criança deve conferir 

significados ao brinquedo, durante 

sua brincadeira. Neste sentido, o 

brinquedo não condiciona a ação 

da criança: ele lhe oferece um 

suporte determinado, mas que 

ganhará novos significados através 

da brincadeira. (BROUGÈRE, 

2007, p.9). 

 

Durante a brincadeira a criança 

estará exposta a uma série de objetos e estes 

conterão significados determinados, o que 

não impedirá a criança diante das 

necessidades importar novos significados a 

estes objetos, pois, de acordo com as 

indigências durante o desenvolvimento da 

brincadeira a criança poderá manter de 

forma voluntária o significado real ou não 

do objeto. 

É importante salientar que: 

 
 

A brincadeira não pertence à 

ordem do não-funcional. Por detrás 

da brincadeira, é muito difícil 

descobrir uma função que 

poderíamos descrever com 

precisão: a brincadeira escapa a 

qualquer função precisa e é, sem 

dúvida, esse fato que a definiu, 

tradicionalmente, em torno das 

ideias de gratuidade e até de 

futilidade. E, na verdade, o que 

caracteriza a brincadeira é que ela 

pode fabricar seus objetos, em 

especial, desviando de seu uso 

habitual os objetos que cercam a 

criança; além do mais, é uma 

atividade livre, que não pode ser 

delimitada. (BROUGÈRE, 2007, 

p.13-14) 
 

Neste sentido, cremos que a 

brincadeira não se restringe apenas ao agir, 

pois os atos da criança têm um significado, 

que de fato são acirrados pelo o uso do 

objeto. Percebe-se também que a 

brincadeira é um ato de relações 

interindividuais, ou seja, a criança irá 

aprender a brincar através do meio social 

em que está inserida. Brougère (2007 p.102-

103) explica que “a brincadeira é um espaço 

social, uma vez que não é criada 

espontaneamente, mas em consequência de 

uma aprendizagem social e supõe uma 

significação conferida por todos que dela 

participam (convenção)”. 

Desta maneira, considera-se 

importante enfatizar que a brincadeira será 
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um sistema sequencial de decisões e onde 

sua permanência ocorre dentro de um 

determinado tempo e espaço. De fato, esse 

sistema irá se exprimir através de um 

conjunto de regras, que poderão ser 

explícitas ou implícitas. Sendo importante 

destacar que tais regras só terão validade 

durante a brincadeira e se forem acolhidas 

pelos membros que a compõem. 

Sendo importante ressaltar que a 

distinção dos jogos e das brincadeiras, não 

poderá ser marcada apenas pela existência 

ou não de regras, o que irá determinar a 

diferenciação de ambas será a existência de 

um vencedor que no caso só acontece no 

jogo. Como enfatiza Funicelli (2008 p.17): 

“Quando se tem uma situação imaginária e 

regras tem-se uma brincadeira; se a situação 

é imaginária; há regras e um vencedor, tem- 

se o jogo”. 

De acordo com Brougère (2007 p. 

103): 

 
 

A brincadeira possui uma 

dimensão aleatória. Nela 

encontramos o acaso ou a 

indeterminação, resultantes da 

complexidade das causas que estão 

em ação. É um espaço que não 

pode ser totalmente dominado de 

fora. Toda coação interna faz 

ressurgir a brincadeira... Toda 

coação externa arrisca-se a destruí- 

la. 

 

Dessa forma, entendemos que a 

criança brinca com os instrumentos que 

possui sendo necessária orientação quanto a 

forma de brincar. Os estímulos devem 

existir, para que o interesse não acabe, nem 

haja tempo para substituir as brincadeiras 

por atividades monótonas e que não 

estimulem a criatividade e ludicidade. 

 

Jogos e brincadeiras na escola 

 

Muitas vezes a brincadeira é tida na 

escola como tempo perdido, tal fato pode ter 

surgido da concepção de que a brincadeira 

é uma atividade oposta ao trabalho, 

tornando ela menos importante, porém, na 

prática isso tem provocado a diminuição 

dos ambientes e do tempo do brincar. 

Tornando a hora do recreio um espaço 

reservado excepcionalmente para a criança 

brincar com o objetivo, no entanto, de repor 

energia para o trabalho que é visto como a 

única atividade séria. (BORBA, 2006) 

Vygotsky (1998) esclarece que o 

aprendizado e o desenvolvimento estão 

inter-relacionados desde o nascimento da 

criança, ou seja, o aprendizado da criança 

inicia antes dela frequentar a escola, o que é 

designado de aprendizado pré-escolar não 

sistematizado. No entanto, ao ingressar na 

escola surge o aprendizado escolar ou 

sistematizado. O que diferencia do outro é o 

fato da apropriação de conhecimentos 

científicos que irá causar algo novo no 

desenvolvimento da criança. Neste mesmo 

sentido Freire (1992 p.21) destaca que “a 
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escola precisa perder a ilusão de que ela é a 

única que está ensinando o que é necessário 

para se viver em sociedade”. 

Cabe à escola incluir em suas 

dinâmicas pedagógicas e dentro de sua 

estrutura física, ações que propiciem a 

motivação das crianças, possibilitando o 

desenvolvimento da autonomia nas 

expressividades, ou seja, na qual respeite a 

condição de a criança ser vista como ser 

integral e único. Wallon (apud Mahoney e 

Almeida, 2007 p. 17) explica que “é contra 

a natureza tratar a criança de forma 

fragmentária. Em cada idade constitui um 

conjunto indissociável e original. Na 

sucessão de suas idades é um único e 

mesmo ser em contínua metamorfose”. 

Os jogos e as brincadeiras 

estabelecem especificamente às crianças 

um espaço de inovação onde permite o 

alargamento de habilidades físicas, mentais 

e sociais. De fato, por meio dos jogos e das 

brincadeiras as crianças interagem com o 

meio que a cerca, contribuindo dessa forma 

para o desenvolvimento de seus 

sentimentos e emoções. Ao brincar a criança 

expressa de que forma ela entende e se 

relaciona com o mundo, sendo ele 

considerado um recurso que ela dispõe para 

expressar-se e para desenvolver-se com a 

existência harmoniosa do corpo e da mente 

em sociedade. 

O jogo é usado pelo educador como 

uma forma de estimular o desenvolvimento 

físico e intelectual da criança, 

possibilitando-lhe estabelecer novos 

conhecimentos e a ampliar os 

conhecimentos já adquiridos. Como 

enfatiza Funicelli (2008 p.7): 

 
O emprego desta ferramenta 

permite ao professor não apenas a 

possibilidade de aferição da 

assimilação de conteúdos pelo 

aluno. Trata-se de uma ponte para 

o espectro subjetivo da criança, em 

que pode ser verificado como cada 

sujeito se relaciona com o 

aprender. 
 

Portanto, o uso dos jogos e das 

brincadeiras permite à criança estar em 

constante desafio, favorecendo a ampliação 

de novas habilidades. A presença do uso dos 

jogos e brincadeiras também oferece ao 

professor subsídio para averiguar de que 

forma está ocorrendo o processo de ensino- 

aprendizagem. Além disso, permite 

observar a relação criada pela criança com 

o ato de aprender. 

Durante o desenvolvimento de 

atividades lúdicas, as ações, falas, 

movimentos entre outros aspectos devem 

ser vistos pelo educador como um meio que 

torna possível averiguar a constituição de 

novas aprendizagens ou a reconstituição de 

aprendizagens já existentes. 

No entanto Borba (2006 p.39) 

enfatiza que “os processos de 
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desenvolvimento e de aprendizagem 

envolvidos no brincar são também 

constitutivos do processo de apropriação de 

conhecimento!”. Ou seja, será durante a 

brincadeira que a criança terá chance de dar 

novas definições ou de constituir relações 

inseridas em um contexto simbólico para os 

elementos físicos e sociais do meio real que 

a cerca. Permitindo dessa forma, que a 

criança se aproprie de conhecimentos que 

favorecerão o desenvolvimento da 

cognição. 

Considerando que a criança começa 

a constituir aprendizagens assim que nasce 

e continua adquirindo conhecimento à 

medida que se desenvolve e se relaciona 

com o meio que ela faz parte, essas 

aprendizagens iniciais servirão como ponto 

de referência durante o seu 

desenvolvimento. 

O professor, em busca de favorecer 

o desenvolvimento cognitivo da criança, 

provoca avanços que não ocorriam de forma 

espontânea, mas que poderão ser 

provocados através do uso dos jogos e das 

brincadeiras. Como explica Vygotsky (1998 

p.118): 

 
Aprendizado   não  é 

desenvolvimento; entretanto, o 

aprendizado  adequadamente 

organizado resulta em 

desenvolvimento mental e põe em 

movimento vários processos de 

desenvolvimento que, de outra 

forma, seriam impossíveis de 

acontecer. Assim, o aprendizado é 

um aspecto necessário e universal 

do processo de desenvolvimento 

das funções psicológicas 

culturalmente organizadas e 

especificamente humanas. 

 

Outro ponto importante do uso dos 

jogos e brincadeiras é a questão da 

corporeidade dentro e fora da sala de aula, 

pois esta vem acompanhada de fatores que 

cooperam para o processo de ensino e 

aprendizagem numa perspectiva holística e 

sistêmica. 

Por meio de observações do uso das 

brincadeiras e a forma organizacional em 

que a criança desempenha durante o ato do 

brincar, percebe-se a expressividade de 

fatores relacionados a sua vivência. Através 

da brincadeira a criança reproduz e 

representa o mundo. Tais circunstâncias 

permitirão à criança uma reflexão sobre si e 

o mundo que a cerca. Contribuirão dessa 

forma, para a construção e a reconstrução de 

novos significados. Como explica Borba 

(2006, p.33): 

 
A criança, pelo fato de se situar em 

um contexto histórico e social, ou 

seja, em um ambiente estruturado 

a partir de valores, significados, 

atividade e artefatos construídos e 

partilhados pelos sujeitos que ali 

vivem, incorpora a experiência 

social e cultural do brincar por 

meio das relações que estabelece 

com os outros – adultos e crianças. 

Mas essa experiência não é 

simplesmente reproduzida, e sim 

recriada a partir do que a criança 

traz de novo, com seu poder de 
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imaginar, criar, reinventar e 

produzir cultura. 

 
Neste contexto, percebe-se a 

importância do uso do jogo simbólico, pois 

este possibilita a criança vivenciar fatos 

marcantes do meio real em que ela faz parte, 

como também situações almejadas, 

penosas, passadas e futuras. Inicialmente, o 

recurso utilizado será o uso de objetos 

acompanhados de gestos, verbalizações e 

expressões já vivenciadas pelas crianças. 

À medida que a criança se 

desenvolve, torna o uso do objeto 

desnecessário, permanecendo apenas a 

existência das ideias, imagens e regras 

estabelecidas. De fato, a imitação torna-se 

importante porque ela é uma reconstrução 

de situações vivenciadas, ou seja, aquilo que 

ela imita atualmente com auxílio, no futuro 

poderá fazer sozinha, criando-se o que 

Vygotsky chama de Zona de 

Desenvolvimento Proximal. Entretanto, 

Vygotsky também faz referência aos 

conceitos de zona de desenvolvimento real 

e a zona de desenvolvimento potencial. 

Quando a criança já consegue 

desenvolver uma atividade por sim só, ou 

seja, de formas independentes seu nível de 

desenvolvimento já atingiu o que Vygotsky 

denomina de zona de desenvolvimento real. 

 
Zona de desenvolvimento real: 

refere-se “aquelas conquistas que 

já estão consolidadas na criança, 

aquelas funções ou capacidades 

que ela já aprendeu e domina, pois 

já consegue utilizar sozinha, sem 

assistência de alguém mais 

experiente da cultura (pai, mãe, 

professor, crianças mais velha etc.) 

Este nível indica, assim, os 

processos mentais da criança que 

já estabeleceram, ciclos de 

desenvolvimento que já se 

completaram. (REGO, 1995. p. 73-

4 apud SAUER, 2002 p. 52). 

 

No entanto, de acordo com 

Vygotsky a zona de desenvolvimento 

potencial corresponde ao período em que a 

criança ainda demonstra uma certa 

dependência nas realizações de atividades, 

ou seja, ela necessita do auxílio de outra 

pessoa para conquistar determinado 

objetivo. 

 
Zona de desenvolvimento 

potencial: “refere-se aquilo que a 

criança é capaz de fazer, só que 

mediante a ajuda de outra pessoa 

(adultos ou crianças mais 

experientes). Nesse caso, a criança 

realiza tarefas e soluciona 

problemas através do diálogo, da 

colaboração, da imitação, da 

experiência compartilhada e das 

pistas que lhe são oferecidas. (...) 

Este nível é, para Vygotsky, bem 

mais indicativo de seu 

desenvolvimento mental do que 

aquilo que ela consegue fazer 

sozinha”. (REGO, 1995. p. 73-4 

apud SAUER, 2002 p. 52). 

 

Já a zona de desenvolvimento 

proximal é compreendida como uma 

distância existente entre o que a criança já 

consegue fazer independente e o que ela só 
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consegue realizar mediante a ajuda de outra 

criança ou até mesmo um adulto, mas que 

poderá atingir em curto prazo. 

 
Zona de desenvolvimento 

proximal: “a distância entre aquilo 

que ela é capaz de fazer de forma 

autônoma (nível de 

desenvolvimento real) e aquilo que 

ela realiza em colaboração com os 

outros elementos do seu grupo 

social (nível de desenvolvimento 

potencial) caracteriza aquilo que 

Vygotsky chamou de “zona de 

desenvolvimento proximal”. Neste 

sentido, o desenvolvimento da 

criança é visto de forma 

prospectiva, pois a “zona de 

desenvolvimento proximal define 

aquelas funções que ainda não 

amadureceram que estão em 

processo de maturação, funções 

que amadurecerão, mas que estão 

presentes em estado embrionário”. 

Essas funções poderiam ser 

chamadas de “brotos” ou “flores” 

do desenvolvimento” (Vygotsky, 

1984, p.97). Deste modo, pode-se 

afirmar que o conhecimento 

adequado do desenvolvimento 

individual envolve a consideração 

do nível de desenvolvimento real 

quanto do potencial” (REGO, 

1995. p. 73-4 apud SAUER, 2002 

p. 52). 
 

O jogo tem sido considerado um 

instrumento que pode auxiliar o educador 

na ampliação de atividades que colabora 

com o desenvolvimento integral da criança, 

ocasionando assim avanços no seu processo 

de aprendizagem. Será através das 

brincadeiras e dos jogos que a criança 

aprenderá a coordenar seus movimentos e 

constituir seus limites, beneficiando em 

equidade, no crescimento de fatores 

cognitivos, afetivos e perceptivos. 

No decorrer do jogo as trocas de 

experiências beneficiarão o conhecimento e 

a afetividade, estes irão consolidar uma 

relação significativa, que contribuirá para o 

surgimento da aprendizagem na criança. 

Para isso, é necessário que o 

professor selecione os materiais necessários, 

buscando utilizá-los de acordo com a faixa 

etária e com os objetivos que se pretende 

alcançar. É preciso procurar deixar tudo 

exposto, de forma que a criança tenha 

autonomia durante as escolhas dos 

materiais que farão parte da brincadeira. 

Como explica Porto (2008, p.7): 

 
Para compreender o que está em 

jogo quando a criança brinca, se 

faz necessário analisar o suporte 

material e imaterial que 

desencadeia tal ato, o ambiente, os 

momentos a ele destinados e as 

pessoas que dele participam, pois 

as crianças precisam de tempo, 

espaço, companhia e material para 

brincar. Quanto mais elas possam 

ver, ouvir ou experimentar, quanto 

mais consigam aprender e 

assimilar, quanto mais elementos 

reais estejam disponíveis em suas 

experiências, tanto mais 

considerável e produtiva será a 

atividade de sua imaginação. 
 

Compreende-se dessa forma que a 

brincadeira favorece ao desenvolvimento. 

Por interferência dela, a criança apropriar- 

se de conhecimento que beneficiará para a 

construção e reconstrução de novos 
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conceitos, permitindo, assim, que a criança 

solucione situações-problemas do seu meio 

social. 

As afinidades que as crianças 

evidenciam durante a brincadeira ou no 

jogo, possibilitam constituir uma relação de 

afetividade, que são estabelecidas pela 

capacidade da criança produzir e reproduzir 

suas emoções durante a ação. Tal 

acontecimento conduz a criança para um 

mundo de descobertas. 

A presença dos jogos e brincadeiras 

nas atividades pedagógicas deve possibilitar 

uma afinidade com o processo ensino- 

aprendizagem, pois ao estar inserida em um 

momento lúdico a criança dispõe de 

liberdade de pensamento e de ação. Este 

momento permite que a criança use 

intensamente o afeto, conduzindo às 

descobertas. 

Segundo Piaget (1991, p. 1): 

 
 

É incontestável que o afeto exerce 

um papel essencial no 

funcionamento da inteligência. 

Sem o afeto não haveria interesse, 

necessidade, motivação e 

consequentemente, não haveria 

inteligência. A afetividade é uma 

condição necessária na 

constituição da inteligência, mas 

(...) não é suficiente. 

 

Através da brincadeira e do jogo a 

criança pode demonstrar sua angustias, 

medos, agressividades entre outros 

sentimentos, pois a espontaneidade e 

envolvimento permitem a exposição dos 

sentimentos e emoções. 

Sendo o movimento visto como uma 

forma de comunicação, interação e 

pensamento, será por meio da brincadeira 

que a criança terá a oportunidade 

desenvolver suas potencialidades. Por isso, 

é importante que as instituições acreditem e 

tornem real que a educação da criança seja 

de corpo inteiro. 

 

Tipos de jogos e brincadeiras 

 

Diversos autores estabelecem uma 

classificação dos jogos e brincadeiras que 

seguem determinados critérios, dentre estes 

Kishimoto para a qual os jogos e 

brincadeiras são classificados em: jogos de 

exercícios sensório motores; jogos e 

brincadeiras simbólicas; brincadeiras de 

construção; jogos e brincadeiras 

tradicionais; jogos de regras. No entanto, 

faz-se necessário esclarecer a importância 

de alguns para o desenvolvimento da 

criança. 

Os jogos de exercícios sensórios 

motores são os primeiros que iniciam na 

vida do ser humano pela necessidade do 

prazer e permanecem até o surgimento da 

linguagem. No entanto, o prazer conduzirá 

o significado para a ação. A concretização 

desse jogo consiste em repetições de 

movimentos e gestos simples 

desempenhados pelas crianças como: 
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erguer os braços e pernas; arrastar para 

alcançar um objeto; arremessar brinquedos; 

balbuciar para imitar sons dos adultos; 

saltar em cima de pneus; correr, entre 

outros. 

De acordo com Brougère (2007 

p.98): 

 
 

A brincadeira pressupõe uma 

aprendizagem social. Aprende-se a 

brincar. A brincadeira não é inata, 

pelo menos nas formas que ela 

adquire junto ao homem. A criança 

pequena é iniciada na brincadeira 

por pessoas que cuidam dela, 

particularmente sua mãe. 
 

Os jogos e brincadeiras simbólicas, 

conhecidos também como brincadeira de 

faz-de-conta, incidem por volta de dois aos 

seis anos. Despertam na criança o 

aparecimento da representação e da 

linguagem, ou seja, ela tem a capacidade de 

produzir imagens mentais e domínio na 

linguagem que permite a criança criar 

símbolos para a substituição de objetos. 

Através do uso dos objetos, a criança 

reproduz situações vivenciadas em seu 

meio social ou constrói situações desejáveis, 

ou seja, o objeto desempenha a função de 

fornecer sentido às ações realizadas pelo 

infante. 

No entanto Freire (1992, p.43) 

explica que: 

 
Durante o ato de imaginar, nada se 

interpõe à fantasia infantil mas, 

durante a ação corporal que o 

acompanha, verifica-se uma busca 

de ajustamento ao mundo exterior, 

uma espécie de acomodação, para 

usar um termo piagetiano. Por 

outro lado, a ação imaginada não 

tem origem na mente apenas, mas 

na relação concreta da criança com 

o mundo. 

 

A respeito de o simbólico no brincar 

Brougère (2007, p.105) ressaltar que: “a 

criança não brinca numa ilha deserta. Ela 

brinca com as substâncias materiais e 

imateriais que lhe são propostas. Ela brinca 

com o que tem à mão e com o que tem na 

cabeça. Os brinquedos orientam a 

brincadeira, trazem-lhe a matéria”. 

As brincadeiras de construção são 

importantes pela capacidade de possibilitar 

a criança aptidões que contribuam para o 

alargamento da criatividade e de aptidões 

sensório-motoras. Apesar disso, o jogo de 

construção possui uma relação estreita com 

o jogo de faz-de-conta, pois na medida em 

que a criança constrói com os bloquinhos, 

ela procura criar um cenário para o 

desenvolvimento da brincadeira simbólica. 

No entanto, se faz necessário que o 

educador considere tanto as falas realizadas 

durante as construções como as ações das 

crianças, no intuito de abarcar a forma que 

os infantes elegem a temática e a forma que 

o meio que acerca intervém. 

A origem dos jogos e brincadeiras 

tradicionais é desconhecida, sabe-se apenas 

que sua existência tem sido por meio da 
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comunicação, os costumes, valores e os 

ensinamentos transmitidos de geração em 

geração. Tal fato torna os jogos e 

brincadeiras tradicionais como um 

patrimônio lúdico-cultural. Entretanto, a 

utilização dessas brincadeiras coopera para 

o alargamento das aptidões, corporais, 

sociais, afetivas e cognitivas das crianças. 

Já os jogos de regras revelassem no 

infante por volta dos quatro a sete anos, 

ampliando-se apenas dos sete a onze anos. 

Ao renunciar o egocentrismo, as crianças 

procuram supri-lo através da inclusão de 

atividade onde as regras possuem um 

determinado aproveitamento afetuoso, 

possibilitando a experiência de cooperação 

entre os membros que compõe o jogo. 

 

METODOLOGIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Características da pesquisa 

conhecimentos científicos (BEZERRA, 

2015). 

 

Trata-se de uma pesquisa 

bibliográfica com intensa leitura dos textos 

e obras, sistematizado por Lessa (2011, p. 

20 e 21) “A leitura imanente consiste na 

decomposição do texto em suas unidades 

significativas mais elementares: ideias, 

conceitos, categorias, na busca da trama que 

articulava tais unidades a uma teoria, 

hipóteses, teses e proposições, com o intuito 

de elaborar outras teorias interpretativas”. 

A Leitura Imanente é um recurso 

que nos ajuda em estudos sistemáticos de 

pesquisas acadêmicos, encontrados em 

forma de livros, teses, dissertações, 

monografias, artigos, entre outros; bem 

como em estudos bibliográficos. A 

utilização e aplicação consecutiva e crítica 

desta metodologia aperfeiçoa o campo 

cognitivo que abrange a compreensão e a 

apreensão dos elementos que estruturam os 

modos de exprimir e materializar os 

De acordo com Vieira (2006, p. 17), 

“a pesquisa bibliográfica fundamenta-se 

principalmente em análises qualitativas, 

baseadas em conhecimentos teórico- 

empíricos que permitem atribuir-lhes 

cientificidade". 

 

Do ponto de vista dos objetivos 

 

No que diz respeito aos meios, em 

relação à abordagem dos objetivos, esta 

pesquisa é exploratória, que tem a finalidade 

de proporcionar familiaridade com o 

problema, tornando-o explícito ou, ainda 

legitimando a construção de hipóteses (GIL, 

2010). 

De acordo com o autor acima citado 

o primordial objetivo da pesquisa 

exploratória deve ser o aprimoramento das 

ideias ou a descoberta das instituições. 
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Do ponto de vista dos procedimentos 

técnicos e da abordagem do problema 

 

As metodologias técnicas utilizadas 

para este estudo foi o levantamento 

bibliográfico e documental tem por objetivo 

proporcionar familiaridade com o problema, 

tornando-o mais explicitado (LAKATOS; 

MARCONI, 2001). 

Por meio das pesquisas realizadas, 

de modo sistematizado, em livros, artigos 

científicos, disponíveis em documentos 

impressos e também em bases de dados 

virtuais reconhecidas, foram possíveis 

expandir o conhecimento em torno dos 

temas que cercam este estudo, ajudando 

deste modo para uma fundamentação 

teórica capaz de embasar a procura para 

atender aos objetivos propostos e responder 

de modo eficaz o questionamento da 

pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Pode-se afirmar que o lúdico é 

qualquer atividade que executamos e que 

pode dar prazer, que tenhamos 

espontaneidade em executá-la. Nesse 

sentido, na visão de Bertoldo (2011), 

quando fazemos porque queremos, pôr 

interesse pessoal. Isto se refere tanto à 

criança quanto para o adulto, é aí que 

começamos a perceber a possibilidade, a 

facilidade de se aprender, quando estamos 

brincando, pois na atividade lúdica, como 

na vida, há um grande número de fins 

definidos e parciais, que são importantes e 

sérios, porque consegui-los é necessária ao 

sucesso e, consequentemente, essencial a 

satisfação que o ser humano procura, a 

satisfação oculta, neste caso seria o de 

aprender. 

Nesse sentido, o lúdico vem 

ganhando atenção no meio acadêmico pela 

crescente quantidade de contribuições para 

a sua conceituação e reflexão, mas poucos 

têm constatado, sua aplicação e 

sistematização enquanto ferramenta 

pedagógica, visto que, através das 

atividades lúdicas, as crianças adquirem 

marcos de referenciais significativos que 

lhes permitem conhecer a si mesmas, 

descobrir o mundo dos objetos e o mundo 

dos outros, experimentando também, 

situações de aventura, ação e exploração, 

como características impostergáveis da 

infância. 

Assim, Wayskop (1995) destaca que 

com o jogo, as crianças fixam convicções de 

justiça, solidariedade e liberdade. São 

resolvidas situações problemáticas, 

adaptando-se de forma ativa a sociedade em 

que vivem. Portanto, Marcellino (1997, 

p.44) destaca que “ao tratar do lúdico foca a 

abordagem que se busca, o lúdico não como 

algo isolado ou associado a uma 

determinada atividade”, mas como um 

componente cultural historicamente situado 
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que pode transcender aos momentos de 

lazer, como seu uso na Educação: “porque 

não atuar com os componentes lúdicos da 

cultura, em outras esferas de obrigação, 

notadamente... na escola?” 

As instituições de Educação Infantil 

têm restringido as atividades das crianças 

aos exercícios repetitivos, motora e, ao 

mesmo tempo em que bloqueiam a 

organização independente das crianças para 

as brincadeiras, essas práticas não 

estimulam a criatividade dos alunos, como 

se suas ações simbólicas servissem apenas 

para explorar e facilitar ao educador a 

transmissão de determinada visão do 

mundo, definida, a princípio, pela 

instituição infantil. 

Nessa perspectiva, Wayskop (1995) 

aponta que se as instituições fossem 

organizadas em torno do brincar infantil, 

elas poderiam cumprir suas funções 

pedagógicas, privilegiando a educação da 

criança em uma perspectiva criadora, 

voluntária e consciente 

De acordo com o pensamento de 

Soler (2003) não se pode mais conceber que 

uma pessoa que passa pela escola saia sem 

entrar em contato com valores humanos 

essenciais, e que depois, fora da escola, 

comete atos grotescos, pois, a escola deve 

ensinar para além da Matemática, Língua 

Portuguesa, Educação Física, enfim, deve 

ensinar a pessoa a ser feliz e fazer as outras 

pessoas felizes. 

Dessa forma, resgatar a ludicidade 

dentro de um processo educativo, é ir a 

busca da construção de bases para: através 

de práticas e vivências, possibilitar que este 

indivíduo modifique seu foco de atenção e 

consiga enxergar além da realidade das 

sombras, como afirmava Platão e possa 

vislumbrar a possibilidade de desenvolver 

plenamente suas potencialidades. 

De acordo com Gomes (2004, p.47), 

a ludicidade é uma dimensão da linguagem 

humana, que possibilita a “expressão do 

sujeito criador que se torna capaz de dar 

significado à sua existência, ressignificar e 

transformar o mundo”. E mais na frente 

conclui: “Dessa forma, a ludicidade é uma 

possibilidade e uma capacidade de se 

brincar com a realidade, ressignificando o 

mundo” (GOMES, 2004, p. 145). Ainda 

falando do lúdico, Gomes nos dá a chave 

para estabelecer a premissa básica de nossa 

abordagem quando escreve: 

 
Como expressão de significados 

que tem o brincar como referência, 

o lúdico representa uma 

oportunidade de (re) organizar a 

vivência e (re) elaborar valores, os 

quais se comprometem com 

determinado projeto de sociedade. 

Pode contribuir, por um lado, com 

a alienação das pessoas: 

reforçando estereótipos, 

instigando discriminações, 

incitando a evasão da realidade, 

estimulando    a   passividade,    o 
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conformismo e o consumismo; por 

outro, o lúdico pode colaborar com 

a emancipação dos sujeitos, por 

meio do diálogo, da reflexão 

crítica, da construção coletiva e da 

contestação e resistência à ordem 

social injusta e excludente que 

impera em nossa realidade. 

(GOMES, 2004, p. 146) 
 

Portanto, sabe-se que a ludicidade é 

uma necessidade em qualquer idade e não 

pode ser vista apenas como diversão. O 

desenvolvimento do aspecto lúdico facilita 

a aprendizagem, o desenvolvimento 

pessoal, social e cultural, colabora para uma 

boa saúde mental, prepara um estado interior 

fértil, facilita a comunicação, expressão e 

construção do conhecimento. Assim, a 

prática lúdica entendida como ato de brincar 

das crianças permite um mergulho na sua 

trajetória ao longo dos 

tempos, acumulando informações. A esse 

respeito, Santos (2008) menciona que este 

processo cíclico, retratado em cada ação e 

em cada jogo, permite conhecer um pouco 

da evolução. Portanto, entender o brincar 

das crianças no cenário das civilizações é 

conhecer um pouco da cultura. 

Com isso, a Educação pela vida da 

ludicidade propõe-se a uma nova postura 

existencial cujo paradigma é um novo 

sistema de aprender brincando, inspirando 

numa concepção de educação para além da 

instrução. Para que isso aconteça é preciso 

que os profissionais da educação 

reconheçam o real significado do lúdico 

para aplica-lo adequadamente, 

estabelecendo a relação entre o brincar e o 

aprender. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os obstáculos encontrados na 

educação do país hoje se devem a vários 

fatores, entre eles a ausência de políticas de 

incentivo com repercussão direta na 

qualidade do ensino, promovendo melhoria 

nas condições de trabalho dos profissionais 

da educação, indo da qualificação 

continuada ao pagamento de salários que 

ajudem a dignificar a carreira docente. 

Constatou-se nesta pesquisa a 

importância da aplicação do lúdico como 

instrumento facilitador da aprendizagem da 

matemática uma vez que o estudo 

evidenciou a necessidade que estimulem o 

aprendizado na disciplina bem como a 

crença positiva dos frutos que podem gerar 

a implantação correta desse instrumento. 

Diante disso, a presente pesquisa buscou 

delinear um estudo que demonstra a 

percepção dos docentes com relação à 

importância do lúdico, levando-se em 

consideração os professores da Educação 

Infantil e Fundamental I. De acordo com a 

pesquisa, a atividade lúdica é explorada sem 

um planejamento estratégico definido, sem 

uma coerência de atividades e sem qualquer 

incentivo por parte da administração seja 
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ela Estadual, Municipal ou Privada; fato que 

dificulta o desenvolvimento eficiente desse 

método. Em se tratando dos docentes dos 

ensinos acima citados. 

Conclui-se que o lúdico é usado nas 

escolas, mas de forma não sistemática, o 

que certamente implicaria benefícios no 

desenvolvimento e na eficiência da 

metodologia, assim como na eficácia da 

avaliação da aprendizagem. Em se tratando 

da percepção da relevância do lúdico para o 

ensino o estudo constatou que existem 

muitos paradigmas a serem quebrados uma 

vez que não existindo a aplicação correta do 

método do estudo torna-se difícil uma 

percepção visível e concreta da eficácia 

produzida pela adoção da pratica lúdica em 

sala de aula. 

Partindo desta análise, percebemos 

que professores e conselhos escolares 

poderiam incluir no calendário com base no 

uso da atividade lúdica como instrumento 

de auxílio a aprendizagem, objetivando 

preparar melhor os docentes para etapas 

futuras que exigem uma boa educação de 

base para o sucesso na carreira profissional. 

A inclusão do lúdico é relevante, na medida 

em que será uma busca para a diminuição 

de altos índices de péssimo desempenho de 

alunos diante de provas nacionalmente 

reconhecidas. Por fim, recomendamos aos 

profissionais atuantes da área a adoção de 

medidas que minimizem as deficiências dos 

discentes. Novas propostas sempre 

estimulam e podem ser casos de grande 

sucesso, se aplicadas com o devido cuidado 

e seguindo um bom planejamento. 

Para pesquisas posteriores, 

sugerimos aumentar o universo da pesquisa 

sobre o lúdico direcionado para outros 

níveis escolares, de maneira que possa ser 

utilizado como recurso facilitador da 

aprendizagem. Outro estudo comparativo 

pode ser realizado com outras disciplinas, 

ou mesmo com outro nível escolar. 

Sugerimos ainda a aplicação da atividade 

lúdica com professores e alunos, no intuito 

de verificar as atribuições dos docentes e o 

nível de conhecimento dos alunos depois da 

adoção dessa metodologia. 
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AS MARCAS DA INDISCIPLINA NA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL 
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RESUMO 

 

Este estudo aborda a indisciplina no contexto escolar. A indisciplina é vista de modo 

diferenciado por educandos e educadores; uma ação indisciplinar para um educador, pode não 

significar para outro. Reconhece-se que a indisciplina pode ser concebida por motivos externos 

a instituição educacional, contudo ainda a características submergidas e desencadeadas na 

instituição escolar assim como a afinidade com o educador, conteúdos trabalhados, educandos 

com histórico de problemas familiares ou social e diversidade cultural. A indisciplina é um 

assunto discutido em reuniões de educadores que ocorrem nas escolas. Profissionais da 

educação procuram incessantemente minimizar os acontecimentos de indisciplina que em sala 

de aula quer no ambiente escolar. Os motivos da indisciplina não estão ligados exclusivamente 

à instituição de ensino, mas também a família e a comunidade. Trata-se de um problema social 

que vem saindo do controle tanto das escolas como do poder público, atrapalhando o 

relacionamento professor-aluno. As implicações do problema se dão no baixo rendimento 

escolar e o desprazer dos funcionários da educação de modo geral. Realizada a pesquisa 

bibliográfica foi selecionado o material de modo qualitativo ligado diretamente ao tema 

abordado para que se tornasse possível à elaboração do presente trabalho. Buscou-se referencial 

teórico nos estudos de Aquino, Demo, Ferreira, Freire, Patto, Piaget, Silva entre outros. A 

indisciplina é um acontecimento que intervém de modo pejorativo no desenvolvimento 

educacional, identificada pela comunidade escolar como uma característica que necessita 

interferência metódica. Esse trabalho possui como objetivo indicar os motivos da indisciplina 

e sua influência na formação educacional. 
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INTRODUÇÃO 

 

Se existe questões que provocam 

muita polêmica atualmente, a indisciplina 

está entre elas. A quantidade de ocorrências 

em nosso país alcança dimensões 

preocupantes. Conforme os números 

divulgados pelo Gabinete de Segurança do 

Ministério da Educação, a partir de 1999, o 

roubo dos benefícios dos educandos teve 

um aumento bastante expressivo, ocorrendo 

de 2000 e 2001 de 297 para 714 

acontecimentos nas 14 mil escolas de todo 

o país. A agressão física é a mais aparente 

por meio da pequena repressão física ou 

indução de confisco de valores financeiros 

e de outros itens. Esses tipos de ocorrência 

passaram de 609 em 2000 para 1400 em 

2001. Em 1999 ocorreu o registro de 55 

ataques a educadores e em 2001 esse 

número subiu para 146. 

Por esta razão dentre tantas outras 

que o tema indisciplina vem sendo estudado 

e se busca um paliativo para sanar esta 

mazela. Indisciplina pode ser conceituada 

de diferentes modos. Um educando ou um 

educador indisciplinado é de início, um 

sujeito que possui uma postura fora do 

padrão de uma norma, quer explícito quer 

implícita, determinada em escolas ou 

sociedade. Os desvios de conduta são, 

entretanto, nomeados de maneira desigual 

dependendo de quem se trata: educandos ou 

educadores. Os primeiros são denominados 

de indisciplinados enquanto os segundos de 

incompetentes. 

A indisciplina pode causar a 

violência, porém não é imperativo que esta 

aconteça. Por esta razão, vários estudiosos 

classificam a indisciplina em níveis, tais 

como perturbação, conflitos e vandalismo. 

A perturbação tende a atrapalhar o 

andamento das aulas ou até da instituição 

escolar. Os conflitos afetam o 

relacionamento formal e informal entre os 

educandos, acarretando inclusive a 

violência e agressividade, abrangendo em 

alguns momentos ações de roubo, agressão 

física e/ou verbal, estelionato, vandalismo 

etc. Do mesmo modo, os conflitos podem 

gerar, ainda, um mal estar no 

relacionamento entre educador-educando, 

subjugando o domínio e o estatuto do 

professor. Agora o vandalismo versus a 

instituição educacional busca inúmeras 

vezes, afetar tudo que ela constitui. 

A hierarquia passa a ser 

questionada, diante de se tornar corriqueiro 

e natural a indisciplina nas suas mais 

distintas formas, admitindo-se como 

inevitáveis. A indisciplina só é ressaltada 

como problema quando ocorre agressão a 

colegas ou educandos, com a destruição ou 

furto de instituições educacionais etc. 

Os educandos possuem uma 

conduta indisciplinar por temperamento ou 

porque os acontecimentos provocam esse 
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comportamento neles? A esse respeito, é 

possível citar dois fluxos teóricos básicos 

(AQUINO, 1996). Uma garante que a 

indisciplina é uma disposição 

correspondente a todo sujeito, se encontra 

grifado em seu código genético. O Estado, 

a educação e a cultura, operam como trava 

destes cometimentos antissociais. Trata-se 

de uma antiga teoria que foi útil a Thomas 

Hobbes para respaldar a carência de um 

Estado forte, capacitado a conservar a 

conduta dos "homens-lobo". 

A seguinte corrente ampara a teoria 

de que  a natureza humana   é uma 

embalagem desocupada, apto a ser cheio 

pelos estímulos que embolsa do exterior. De 

acordo com o caráter destes estímulos deste 

modo constituirá a criança, o adulto. As 

situações definem aquilo que cada sujeito é. 

A  contrapartida   desta  visão 

igualitarista, sustentada pela primeira vez 

pelos sofistas, foi o aparecimento de uma 

multiplicidade de métodos e técnicas para 

dar forma à natureza do homem. Diversas 

são   as teorias que surgem  tentando 

interligar o "inato" com o "adquirido", o 

"biológico" com o "social". Lembrando que 

as transformações acabam sendo, de certo 

modo, uma ação de indisciplina ou de 

ruptura  brusca  com a  resolução 

predeterminada. Não é viável enxergar a 

indisciplina simplesmente como algo ruim. 

Em alguns momentos ela pode constituir 

uma ação edificadora e inovante. 

Cotidianamente os educadores se 

deparam com algum tipo de manifestação 

da indisciplina por parte de seus alunos. 

Encontramos dois tipos de indisciplinas nas 

instituições de ensino: as frequentes e as 

excepcionais. 

Frente as frequentes podemos 

exemplificar como: indiferença, sussurro, 

envio de bilhetes, com espaço de tempo cada 

vez maior, arrogância, indagações 

realizadas com a finalidade de constranger 

o educador ou mesmo declinar o assunto 

que está sendo abordado, gerando tumulto 

completo na sala de aula, e ainda entradas e 

saídas da sala de aula. 

Os modelos excepcionais de 

indisciplina consistem em agressões a 

companheiros ou aos educadores, furtos, 

assédio sexual, comportamento 

preconceituoso etc. 

O primeiro modelo atualmente se 

encontra vastamente abrangente, enquanto 

que o segundo está em fase de crescimento. 

Entretanto, é difícil realizar um 

levantamento dos motivos da indisciplina 

nas instituições de ensino. Este número 

cresce desordenadamente, na maior parte 

das vezes toleradas, nos instantes em que 

ocorrem em um consistente respaldo 

científico. 
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Os motivos familiares da 

indisciplina conduzem a refletir que os 

educandos contraem esse tipo 

comportamental e acabam por demonstrá-lo 

em sala de aula. Entretanto, é possível 

afirmar que os educandos em sua totalidade 

podem ser enxergados como 

indisciplinados, afinal a escola é uma 

determinação quer do Estado quer da 

família. Por esta razão as salas de aula 

passaram a ser considerado espaço de 

coação e contenção de vontades. Algumas 

ações indisciplinares ocorre com o intuito 

de copiar outras ações de grupos ou 

gangues. Por meio desta postura, os 

educandos buscam ganhar confiança e poder 

através do apoio recebido pelos imitados no 

meio do grupo escolar. 

O Ministério da Educação é, na 

atualidade, um dos maiores provedores da 

indisciplina escolar, não somente por seus 

regulamentos estabelecidos a respeito do 

assunto, mas principalmente pela brandura 

dos processos que avalia. A ausência de 

punição torna-se neste local educacional, 

um substancial incentivo as práticas 

indisciplinares, afinal as instituições de 

ensino não se encontram aptas a encararem 

e resolverem tais situações. O aumento da 

laboração por parte dos alunos, pais, poder 

público e privado nas disposições adotadas 

pela instituição escolar, veio a ser uma 

nascente de discussão e confusão, onde 

comumente terminam por suscitar 

ambientes favoráveis a incursão da 

indisciplina. 

Normas disciplinares podem ser tudo 

ou nada. Os educadores imaginam que estas 

podem livrá-los da indisciplina e tentam 

aperfeiçoá-la para torna-la completa. 

Conforme aumenta a indisciplina ocorre 

uma expansão nas normas disciplinares. Os 

motivos são os mais variados. 

Não somente educadores, gestores e 

coordenadores, mas também a família e 

inclusive os educandos, que com o passar 

do tempo acabam submetidos da quantidade 

de significados e valores que a indisciplina 

escolar admite (AQUINO, 1996). Como 

compreendê-la, afinal, de modo diferente do 

natural como é entendida no cotidiano? 

Diante de ser um assunto polêmico 

no dia a dia dos profissionais da educação, 

é intrigante que esteja ausente na 

bibliografia técnica, quem sabe por ser um 

modelo oposto do analisado por 

especialistas em educação. Percebe-se que a 

indisciplina é conduzida de modo “agora”, 

no instante em que ocorre excluso do estudo 

necessário. Com o intuito de suavizar esta 

carência bibliográfica, este trabalho tentará 

ajudar a preencher em parte essa lacuna a 

respeito do assunto. 

Esta pesquisa tentará retirar a 

responsabilidade, que atualmente é única, 
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do educando. Irar-se avaliar a indisciplina 

diante de diversas óticas, na busca de 

dizimar esse naturalismo com que é tratada 

a indisciplina no dia a dia. Este trabalho 

também buscará abarcar esse problema 

preciso que passam os profissionais da 

educação, para então entender a real função 

da instituição educacional e suas 

responsabilidades. 

Deste modo, o colapso vivenciado 

na educação pode tornar possível a 

recuperação de sua real função pedagógica, 

exigindo de seus componentes ultrapassar 

seus limites, os problemas e serem 

derrotados além da superação diária 

(FURTER, 1992). Desse modo, a educação 

será repensada constantemente, 

desmembrando o pensamento de tradição 

comportamental e educativa. Da mesma 

maneira que o planejamento é uma 

atividade que o sujeito executa com a 

finalidade de suprir as carências do antigo, 

a educação necessita constantemente 

repensar sua postura diante da sua carência 

de desenvolvimento constante. 

As duas terão, entretanto, suas 

concepções na competência em valorizar, 

ou seja, de substituir constantemente suas 

convicções. Para tal, torna-se 

imprescindível conceituar as afinidades 

entre valoração, os valores e a educação, de 

modo a mostrar com precisão o domínio 

pedagógico. Através do reconhecimento 

passa a ser concebível, através de um 

indivíduo responsável,  entender  a 

relevância que o sujeito possui na sua 

constante maturidade, e não apenas que 

encontre o manuseio da cultura ou o 

responsável pelo entendimento desta. É 

preciso que busque requisitos para empenho 

educacional  constante.  É  necessário, 

portanto, que a educação tenha um rumo 

humanista e que, consistindo num modo de 

vida, não se sinta satisfeita com o chamado 

“humanismo paterno”, menos ainda com os 

posicionamentos arcaicos das instituições 

de ensino, que mesmo deste modo acabam 

por ampliar as possibilidades da população. 

Esta pesquisa alude a uma análise a 

respeito da indisciplina educacional, onde 

incessantemente danifica quer o ensino quer 

a aprendizagem. Educadores  e 

coordenadores  possuem  problemas em 

determinar medidas disciplinares em sala de 

aula e desconhecem o limite de sua 

autonomia para interferir nas posturas 

comportamentais desses alunos. 

Frente a todo o exposto, esta 

pesquisa será de cunho dedutivo- 

bibliográfico com o intuito de avaliar a 

educação sob o olhar teórico. Utilizando 

publicações e acervos eletrônicos, procurar- 

se-á concretizar esta análise a respeito da 

indisciplina bem como ajuda e sugestões. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Os descaminhos do ensino: do fracasso 

escolar a indisciplina 

 

As obras publicadas no âmbito 

educacional afirmam que, o nosso país, o 

começo da escolarização ocorre de forma 

grandiosa e seletiva, afinal passou-se a 

perceber uma quantidade cada vez maior de 

alunos que, diante dos obstáculos que se 

agravam, terminam em diversas ocasiões, a 

ficarem de fora da escola ou evadem. 

De acordo com alguns autores, a 

instituição educacional tem apresentado 

uma imagem nefanda ao proporcionar a 

exclusão social de seus integrantes 

(COLLARES; MOYSÉS, 1996; MOLL, 

2005; PATTO, 1991). 

Este comportamento de exclusão 

desenvolvido no ambiente educacional, 

mais precisamente no desenvolvimento, do 

ensino-aprendizagem, surge constituído por 

dois acontecimentos característicos, embora 

parecidos nas consequências, são eles: 

fracasso escolar e indisciplina. No que diz 

respeito ao primeiro, refere-se a um 

momento de fracasso escolar no tangente a 

aprendizagem. O educando pode possuir 

estes momentos pelos mais variados 

motivos, dentre eles: prematuridade, por 

falta de bagagem dos anos anteriores ou 

situações de carência emocional e/ou 

familiar, e, de modo algum, possuir para os 

professores, causas pedagógicas pera esse 

fracasso. No que diz respeito a indisciplina 

a postura da equipe pedagógica é a mesma, 

a culpa com certeza é do transgressor. 

O  patamar  galgado  pelo tema 

fracasso escolar proporcionou pesquisas 

profundas nessa questão desde os anos de 

1980 e 1990. Diversos estudiosos, dentre 

eles Carraher e Schliemann (1983) e Gatti 

et al. (1981), procuraram pesquisar o 

relacionamento   frente as     situações 

socioculturais,  tradição  educacional, 

fracasso no começo da frequência escolar e 

por fim a coordenação das organizações de 

ensino. Para esses estudiosos, os anos 

iniciais significam um momento marcante 

na escolaridade do aluno, afinal é neste 

momento que é avaliado sua capacidade 

linguística, cognitiva e social. Conforme 

Patto (1991, p. 346), no que se refere aos 

estudos, o posicionamento do educador é 

arcaico em sua maioria, “[...] o fracasso 

escolar é administrado por um discurso 

científico   que,   escudado    em  sua 

competência, naturaliza esse fracasso aos 

olhos de todos os envolvidos no processo”. 

Arroyo  (2000)     complementa 

dizendo que se a instituição de ensino é um 

espaço de  coordenação   construída 

socialmente, quanto mais for tratada de 

forma pejorativa, mais a instituição se 

tornará seletiva e com isto as consequências 

recaem sobre os alunos que passarão a fazer 

parte da estatística dos excluídos. 
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Esta situação tem se apresentado de 

modo triste diante de um momento 

democrático vivido na atualidade. Percebe- 

se que embora o número de vagas 

disponibilizadas tenha tenham aumentado 

em nosso país, a instituição de ensino não 

acompanhou esse ritmo de ampliação e 

ficou com défice em construir atrativos e 

um ensino de qualidade para a permanência 

deste aluno na sala de aula. 

Aquino (1996, p.44) compara a 

educação escolar da atualidade com a do 

passado, ressaltando esta segunda possui 

característica elitista e conservadora e que 

somente as classes mais abastardas 

poderiam frequentá-la. Entretanto, leva em 

consideração que as metodologias 

investidas se transformaram e ficaram mais 

aperfeiçoadas: “Hoje o fracasso contínuo 

encarrega-se de expurgar aqueles que se 

aventuram neste trajeto, de certa forma, 

ainda elitizado e militarizado.” 

Moll (2005) amplia dizendo que, 

reconhecendo-se que o acesso às unidades 

educacionais é uma realidade que vem 

aumentando durante o sáculo XX, ao se 

reportar no caminho de entrada e 

democratização da instituição escolar, os 

números indicam que de modo lógico a 

exclusão, tendo como maior fator o da 

posição social do indivíduo. Assim sendo, 

esse desprezo dispensado pela instituição 

diante do âmbito social ao curso da história 

e se inicia com a isenção do reconhecimento 

do problema. 

Aquino (1996, p. 40) diz que: “[...] a 

visão hoje, quase romanceada da escola 

como lugar de florescimento das 

potencialidades humanas parece ter sido 

substituída, às vezes, pela imagem de um 

campo de pequenas batalhas civis; 

pequenas, mas visíveis o suficiente para 

incomodar”. As “batalhas” citadas são os 

obstáculos enfrentados pelos educadores 

para raciocinar em sala de aula. As 

pesquisas demonstram que para o professor 

é imprescindível coordenação e unificação 

das tarefas e dos relacionamentos no âmbito 

escolar cuja meta é a aprendizagem e o 

cumprimento do currículo se concretize, o 

que significa uma postura submissa e 

comportamento condizente as expectativas 

do educador. 

É de suma importância destacar que 

a expressão “indisciplina” mencionada 

neste trabalho está restrita a sala de aula e 

ambiente escolar, onde centraliza a maior 

quantidade de reclamação sobre o tema. 

Conforme o estudo do assunto (LOBATO, 

2006;   OLIVEIRA,   M.,   2002;   PAPPA, 

2004), as condutas que mais se destacam 

frente aos educadores como sendo 

indisciplina, abrangem comportamento e 

atos de agressão física (brigas e empurrões) 

e agressão verbal (xingamentos, ofensas e 

ameaças) entre eles. O comportamento 
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disponibilizado ao educador também se faz 

presente no estudo e são descritas como: 

responder ao professor com ofensivas, faltar 

com o respeito, teimar, desobedecer às 

regras previamente estabelecidas. 

No que diz respeito ao 

comportamento indisciplinar que estariam 

relacionados a sala de aula e obviamente a 

instituição educacional, Maria Izete de 

Oliveira (2002, p. 117) assinala “[...] a falta 

de limites, a desobediência às normas, o não 

saber ouvir, o desrespeito ao horário, a 

bagunça, a rebeldia, os assobios, as 

gritarias, brincadeiras, conversas, andar pela 

sala e agir de má fé.” 

Os números assinalados 

controvertem com os estudos de Aquino 

(1998) no instante em que ele assegura que 

em nosso país os chamados de “alunos- 

problema” iniciaram seu surgimento de 

modo paralelo ao fracasso escolar, que 

ocorre no caminhar do começo da 

escolarização. 

A pesquisa de Szenczuk (2004) 

ajuda ao ressaltar uma postura, em maior 

grau de institucionalidade e menos pessoal, 

no que diz respeito a indisciplina. De acordo 

com a autora, os estudos avaliados sugerem 

três tópicos de análise: a coordenação das 

tarefas de ensino. A coordenação das tarefas 

educacionais e o convívio de superioridade 

na instituição de ensino. 

Para Aquino (1998), visto que a 

instituição escolar se posiciona alheiamente 

ao questionamento que acontece no meio de 

seu contexto, o termo a ser utilizado é o 

direcionamento do educando as mais 

variadas situações. 

Entretanto, é preciso ressaltar que 

quando se fala em “fracasso escolar” existe 

a possibilidade de cuidar e reparar junto a 

um acolhimento em sala específica por 

motivos banais, porém quando se fala em 

indisciplina a postura é de encaminhamento 

para profissionais qualificados a 

identificarem problemas de transtornos. 

Frente a essa realidade, a instituição 

educacional consegue se ausentar da 

responsabilidade que acredita não se de sua 

orçada. 

Collares e Moysés (1996), ao se 

referir ao preconceito no dia a dia da 

instituição educacional dizem que este é 

revolto de julgamentos predeterminados a 

respeito dos educandos e seus familiares. As 

autoras continuam: 

Pelo discurso dos professores e 

diretores, a sensação é de que estamos 

diante de um sistema educacional perfeito, 

desde que as crianças vivam uma vida 

artificial, sem nenhum tipo de problemas, 

enfim, crianças que provavelmente não 

precisariam da escola para aprender. Para a 

criança concreta, que vive neste mundo real, 

os professores parecem considerar muito 
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difícil, senão impossível, ensinar. 

(COLLARES; MOYSÉS, 1996, p. 26). 

Do mesmo modo, a instituição 

educacional é tida como socialmente sólida, 

que faz parte de um modelo sociopolítico, 

porém se mostra como “a coitada” de estar 

submetida a uma clientela imprópria. É uma 

situação de depositar no aluno atributos de 

responsabilidade por todos os equívocos de 

adaptação e instituição escolar ou no 

segmento das normas nunca antes expostas 

a essas crianças (AQUINO, 1996). 

Charlot (2002) faz uma avaliação em 

que sobressai a carência de entendimento 

para o educando, o responsável quer de vilão 

quer de vítima da transgressão estão 

interligados. Continua com a afirmação de 

que existem dois atos de transgressão nas 

instituições escolares: a violência à escola e 

a violência da escola. No item inicial os 

educados buscam atacar tanto a escola 

quanto aqueles que a compõe. No seguinte 

pelo protesto do que ela significa em geral 

uma imposição. 

De modo parecido, Santos (2001) 

chama a atenção para a avaliação da questão 

da violência na instituição de ensino, visto 

que esta esquece totalmente o desequilíbrio 

de condições frente a ausência de poder por 

parte dos educandos. 

Diante dos fatos vivenciados e 

posicionamentos descritos e explanados por 

estudiosos, torna-se imprescindível que os 

professores precisam se posicionar o mais 

brevemente possível diante do 

entendimento de sua função educadora em 

sala de aula. Entretanto, de acordo com 

Rego (1996), do mesmo modo que 

concepção cultural, a indisciplina não é 

fixa, constante ou universal, visto que 

interage com estimas e perspectivas que 

oscilam durante o passar do tempo nas mais 

diversas culturas embora embutidas em 

uma única sociedade. 

De acordo com Xavier (2003), as 

condutas mais utilizadas pelo educador nos 

últimos anos permitem o sentimento de 

insegurança diante da exclusão de seu 

referencial teórico. A respeito dessas 

transformações didáticas: 

O que se percebe é que as escolas 

hoje, pelo menos as comprometidas com 

propostas mais democráticas/progressistas, 

não se veem como produtoras de sujeitos 

disciplinados/ordeiros, como nas propostas 

tradicionais, mas também não assumem a 

construção de sujeitos autônomos, 

autodisciplinados, do projeto moderno, 

como supostamente seria o defensável. 

Embora nos documentos oficiais haja, em 

geral, referência à produção de cidadãos 

autônomos como meta da escola, isto não 

parece se concretizar em termos de práticas 

pedagógicas. Não há planejamentos, ao 

menos explícitos, para consecução de tais 

objetivos. A escola não fala sobre – não 
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percebe, não assume? (XAVIER, 2003, p. 

14). 

Roure (2001) indica que, apenas nos 

últimos vinte anos, cinco períodos 

específicos seguem o questionamento a 

respeito de disciplina em nosso país. 

Primeiro as pesquisas de Piaget e Kholberg 

a respeito do desenvolvimento moral. O 

segundo permite ser identificado como os 

aspectos socialistas, embasados em 

particular nos estudos de Gramsci e 

Makarenko. O terceiro significa um diálogo 

acirrado a respeito da disciplina, através da 

edificação do conceito de valores. O quarto 

aspecto abrange o referencial psicanalítico. 

Para finalizar, o quinto, que argumenta e 

discutem de modo foucaultiana os 

relacionamentos e o poder na escola. 

A pesquisa de Lapointe (2003) 

autorizou a verificação da importância da 

postura do educador no momento em que 

ocorre a indisciplina. A partir de uma 

conduta de coesão os alunos tendem a não 

aceitar e se trata então de uma situação 

incoerente, sem fim. Ainda segundo a 

estudiosa: 

As práticas discursivas históricas 

que circunscrevem modos de ser e 

agir, delimitam e prevêem 

condições para constituir-se como 

sujeito de determinados modos 

enunciados, conforme as 

expectativas normativas. Elas 

também marcam as posições 

sociais e institucionais, definem e 

capturam os sujeitos das/nas 

relações pedagogizadas: alunos, 

professores, diretores, pais etc. 

Neste sentido, um certo modo de 

ser sujeito está vinculado à 

instituição escolar, embora não 

seja exclusivo do funcionamento 

escolar. (NOGUEIRA, 2001, p. 

118-119). 
 

Enquanto a conduta dos educadores 

for punitivas diante da postura de seus 

alunos as sequelas serão significativas. A 

socialização de seus alunos está sob sua 

coordenação. Luciane Oliveira explica: 

 
[...] apesar da intensidade do 

processo de disciplinarização 

sobre os corpos na escola, pode- 

se perceber que existem 

momentos em que os sujeitos 

procuram encontrar um meio- 

termo entre a eficácia total do 

controle sobre seus corpos e as 

atitudes de transgressão de 

liberdade, que não contemplam 

totalmente esta eficácia. 

(OLIVEIRA, L., 2002, p. 13). 

Alves (2002) indica em seu estudo 

que o currículo se encontra defasado, que os 

educadores possuem sua parcela de culpa ao 

não cumprirem seu horário de trabalho, 

valerem-se de uma metodologia 

ultrapassada, a isenção de conversação e nas 

condutas de indisciplina, os educandos 

eram repassados para outros profissionais. 

Respaldada nos estudos de Edgar Morin, a 

autora assevera que: 

 
[...] a indisciplina, que é complexa 

por essência, influi e é influenciada 

pelas partes e aspectos que a 

definem e a constituem, sendo 

assim, é urgente repensá-la a partir 

de uma visão de totalidade, que a 
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torne envolvida com as partes e os 

recortes, mas sempre se 

considerando as partes e um todo 

uno, múltiplo e complexo, ao 

mesmo tempo, bem como a rede de 

relações existentes em uma sala de 

aula. (ALVES, 2002, p. 155). 

 

Neste direcionamento frente à 

observação realizada Yasumaru (2006) 

constatou a falha na ocupação do tempo dos 

discentes no período escolar. Sobra tempo e 

faltam atividades, em especial atrativas. A 

autora ressalta que com a ociosidade o 

educando termina por agir de modo 

indisciplinado. Desse modo, “[...] um 

ensino bem planejado e bem executado 

seria uma forma de prevenção da ocorrência 

de comportamentos de indisciplina.” 

(YASUMARU, 2006, p. 69). 

A disciplina é compreendida como 

um conjugado grupo de normas que 

necessitam ser acatadas que traz como 

consequência o bom relacionamento e um 

ensino produtivo. Deste modo: 

 
[...] a disciplina é concebida como 

uma qualidade, uma virtude (do 

indivíduo ou de um grupo de 

alunos) e, principalmente, como 

um objetivo a ser alcançado pela 

escola. Como decorrência, a 

disciplina, ao invés de ser 

compreendida como um pré- 

requisito para o aproveitamento 

escolar, é encarada como resultado 

(ainda que não exclusivo) da 

prática educativa realizada pela 

escola. (REGO, 1996, p. 87). 

Direcionado aos discípulos de 

Vygotsky, é indispensável registrar a 

importância da conduta do aluno, 

independentemente da idade, para a 

ampliação das funções psicológicas, tal 

como se portar de maneira consciente. 

Disciplina no âmbito educacional 

significa toda conduta, gestos ou ações 

condizentes ao ambiente escolar, e 

determinados pelo educador, como: falar, 

andar, correr, agrupar, questionar, criticar e 

outros. Já a indisciplina significa as 

condutas não desejadas pelo educador, 

levando em consideração que educandos e 

educadores necessitam ter ciência da 

importância do bom relacionamento entre 

ambos. 

Ou seja, professores que condizem 

suas atividades sem essa consciência na 

atividade profissional, creem que o sucesso 

educacional está respaldado no 

cumprimento das normas estabelecidas. 

Rego (1996, p. 91) 

 
[...] as concepções de 

desenvolvimento humano 

predominantes no meio 

educacional trazem sérias 

conseqüências à prática 

pedagógica pois reforçam a idéia 

de um determinismo prévio (por 

razões inatas ou adquiridas), que 

acarreta uma série de perplexidade 

e imobilismo do sistema 

educacional. A escola se vê, assim, 

desvalorizada e isenta de cumprir o 

seu papel de possibilitadora e 

desafiadora (ainda que não 

exclusiva) do processo de 
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constituição do sujeito, do ponto 

de vista do seu comportamento de 

um modo geral e da construção de 

conhecimentos. 

 

Fica obvio, portanto que a maneira 

como se entende a indisciplina ou disciplina 

pode trazer uma série de consequências para 

a prática pedagógica e automaticamente 

pode significar a diferença entre 

aprendizagem e fracasso escolar. 

 

A participação da família na escola 

 

A cooperação e presença da família 

frente ao ensino-aprendizagem são de suma 

importância. A criança adquire seus 

conhecimentos inicias com a família: o 

andar, o falar, conviver socialmente e só 

então a instituição educacional surge na 

vida do indivíduo para aperfeiçoar seu 

aprendizado. 

 
É impossível colocar à parte 

escola, família e sociedade, pois, 

se o indivíduo é aluno, filho e 

cidadão, ao mesmo tempo, a tarefa 

de ensinar não compete apenas à 

escola, porque o aluno aprende 

também através da família, dos 

amigos, das pessoas que ele 

considera significativas, dos meios 

de comunicação, do cotidiano. 

Sendo assim, é preciso que 

professores, família e comunidade 

tenham claro que a escola precisa 

contar com o envolvimento de 

todos. (SOUSA, 2008, p. 1) 

 

As duas instituições unidas se fazem 

responsáveis pelo amanhã do educando, e 

por esta razão necessitam se fazer presente 

na vida escolar deste aluno. É preciso que a 

instituição familiar reconheça as carências 

de suas crianças na instituição educacional 

e vice versa. 

Conforme Tiba (1996, p.166) “A 

educação cabe aos pais e à escola”. Porém, 

cabe aos familiares direcionar a criança a 

procurar na instituição educacional o 

desenvolvimento que o tornará cidadão apta 

a intervir no meio em que se encontra. Tiba 

(1996, p.166) assevera ainda que, “A 

educação ativa formal é dada pela escola. 

Porém, a educação global é feita a oito mãos: 

pela escola, pelo pai e pela mãe e pelo próprio 

adolescente”. 

A instituição educacional necessita 

do respaldo dos pais para executar um 

trabalho de qualidade, não é viável a 

instituição estabelecer normas sem a 

aceitação dos familiares e educandos. Para 

que ocorra esta cumplicidade, os pais 

necessitam se fazer presentes no cotidiano 

educacional de suas crianças. 

 
Em termos educacionais a 

importância da família não está 

restrita apenas à garantia para a 

criança de um ambiente doméstico 

seguro. Os pais também precisam 

demonstrar um interesse real pelas 

atividades escolares, do filho, uma 

vez que está positivamente 

associado ao progresso escolar da 

criança. (LUNT e SHEPPARD 

APUD FONTANA, 2002, p.40). 
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A participação da família nas tarefas 

educacionais de sua criança, trás motivação 

no que diz respeito a criança executá-la com 

responsabilidade e atenção. Frente a este 

comportamento, o aluno se coloca numa 

posição de protegido, cuidado e busca um 

comportamento responsável. 

Pode-se descrever um 

posicionamento da instituição familiar para 

colaborar com a ampliação de 

conhecimento de sua prole na instituição 

educacional, como se fazer presente nos 

encontros realizados na escola, 

compreender o motivo de tal 

acontecimento, como são regidas as regras 

da instituição e as finalidades que levaram a 

ser constituídas. 

Atualmente, é corriqueiro a família 

transferir a responsabilidade da educação de 

suas crianças para a instituição educacional. 

 
Há pais que, por pagar uma escola, 

acham que esta é responsável pela 

educação dos seus filhos. Quando 

a escola reclama de maus 

comportamentos ou das 

indisciplinas do aluno, os pais 

jogam a responsabilidade sobre a 

própria escola (TIBA, 1996, p. 

168). 

 

Uma quantidade grande de famílias 

delega à instituição educacional a educação 

de suas crianças, que não possui 

consistência para substituir estes. Ao se 

ausentarem, diante da necessidade de 

prover ou complementar a renda familiar, 

buscam suprir esta ausência com mimos e 

satisfazendo seus desejos, em diversos 

momentos dispensáveis. Se ausentar do 

desenvolvimento educacional de um filho 

significa um equívoco enorme, 

demonstrando um descaso com sua 

ampliação educacional. 

Instituições familiares e 

educacionais necessitam edificar unidas, 

por meio da educação, uma conivência para 

transpor os obstáculos, proporcionando o 

completo desenvolvimento do aluno. 

 

A importância da família no processo de 

educar 

 

Atualmente nos deparamos com um 

colapso de valores éticos e morais absurdos. 

Trata-se de uma realidade que não tem nada 

de novo, afinal é vista e vivida por todos de 

algum modo. 

No ambiente escolar, em particular 

na sala de aula, a indisciplina e ausência de 

respeito vem  crescendo  de modo 

descontrolado,  fazendo com  que 

educadores a se portarem   de modo 

autoritário e disciplinar. Para conseguir 

ensinar, tem feito os professores tomarem 

alguns posicionamentos como disciplinar, 

determinar limites e, em especial, dizer não. 

É impossível ignorar a relevância da 

instituição familiar frente a formação e 

aprendizagem de seus filhos. 

Avaliando esta nova sociedade que 

se apresenta como moderna, enxerga-se que 



104 Rev. Dimensão, Maceió, v. 4, n.1, p. 91-113, out/dez, 2020 

Lopes Junior et al. 

 

 

 

a mudança mais radical é o modo como esta 

se acha edificada. Aquele grupo familiar, 

composto por pai, mãe e filhos está em 

extinção. Hoje, encontram-se famílias 

compondo outras famílias. Frente as 

apartações e a inéditos matrimônios, surge 

um núcleo familiar de distintas famílias 

residindo no mesmo ambiente. Este novo 

molde de família acarreta sentimento de 

insegurança e de abandono, afinal a garantia 

de ter seus pais lhe protegendo e cuidando é 

substituída por pais que na maioria das 

ocasiões nem são seus. 

É a sensação de impotência por não 

poder cuidar de suas crianças que traz um 

novo comportamento para o seio familiar: 

ignorar o que ocorre com sua prole. Desse 

modo, veem-se os pais se tornando reféns 

do próprio filho. Com medo de fazer algo de 

o desagrade, confirmam comportamentos 

inadequados e, portanto, terminam em 

prejudicar sua ampliação como sujeito,

 intelectualmente, mentalmente 

e emocionalmente. 

É necessário resgatar, com urgência, 

a presença e participação da família no 

contexto escolar. Torna-se imprescindível 

que esta volte a ajudar efetivamente o 

processo educacional. É relevante, 

entretanto, dividir responsabilidades e 

jamais transferi-las. 

A família precisa fazer um pouco 

mais de esforço para participar da vida de 

sua prole. Esta participação se dá através do 

envolvimento, empenho e ajuda. Esta deve 

se encontrar aleta frente às carências não 

apenas cognitivas, porém de conduta. 

Precisa se encontrar apta a interferir de 

modo plausível, objetivando 

constantemente o melhor para suas 

crianças, embora esta atitude traga diversos 

“nãos” as suas reinvindicações. Em outras 

palavras, a instituição familiar deve ocupar 

o lugar de garantia de vida e de proteção 

total, independente da formação estrutural 

que esta possua (KALOUSTIAN, 1988). 

 

A importância de estabelecer limites 

 

Na situação do sujeito não 

reconhecerem os limites, no instante em que 

estão reféns ao humos diário, em diversas 

ocasiões nada é possível realizar ou vice 

versa, afinal qualquer que seja a postura 

adotada eles irão ter um comportamento de 

revolta. Diante da falta de informação de até 

ondem podem chegar, ficam em estado de 

insegurança diante do indivíduo postado a 

sua frente, e esta situação lhe dá a sensação 

de desconforto que resulta em 

comportamento indisciplinar. 

Do mesmo modo, o receio de 

cometer erros, decepcionar ou mesmo 

contestar termina por transformar em 

problemas ocorrências cotidianas. A 

conversa, o respeito, a amizade e conivência 
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são indispensáveis, para a ampliação, bem 

como estabelecer normas e a conduta. 

Essas informações nos conduzem a 

relevância da instituição familiar como 

construtora da identidade social inicial, 

tendo a função de intermediária entre o 

sujeito e o meio social. Esta instituição é 

responsável pelo conhecimento das normas 

e importâncias que são importantes na 

sociedade. Torna-se inconcebível acreditar 

que a instituição educacional pode 

substituir a família ou preencher sua 

ausência. È através da família que o sujeito 

poderá construir um futuro digno e 

competente, visto que é nela que ele se 

espelha. 

Quando os pais adquirem a 

competência de utilizar sua autoridade de 

maneira a não serem identificados como 

autoritários, e se portarem com atitudes 

claras e honestas, deixando nítida sua 

opinião ao determinar algo, as restrinja 

ficarão explícitos para o indivíduo, 

ajudando bastante, no instante de 

compreender a autoridade em ambientes 

externos ao lar. 

Segundo Aquino (1996 p. 98): 

 
 

... é impossível negar, portanto, a 

importância e o impacto que a 

Educação familiar tem (do ponto 

de vista cognitivo, afetivo e moral) 

sobre o indivíduo. Entretanto, seu 

poder não é absoluto e irrestrito. 

Para resguardar a efetividade de 

sua função educativa, a estrutura 

familiar precisa adaptar-se às 

circunstâncias novas determinadas 

normas, sem deixar, no entanto, de 

constituir um modelo de referência 

para os seus membros. 
 

Tornar a adaptação mais fácil no 

futuro, é relevante afirmar que a 

conversação é item fundamental para todo 

relacionamento saudável, entretanto a 

decisão final deve vir dos pais, por serem 

adultos e pro terem o dever de fornecer 

educação e de cuidar pelo bem estar da 

família. 

Quando a instituição familiar, seja 

de que modo estiver estruturado, cumpre 

suas responsabilidades em edificar uma 

formação respaldada em importâncias, com 

funções predeterminadas, com toda a 

certeza subtrairá do educador problemas 

comportamentais e colaborará com a 

qualidade da aprendizagem. 

 

Escola, família e indisciplina 

 

Estabelecer limites ao aluno 

permanece a ser de grande valia para a 

ampliação de sua individualidade e para a 

construção da cidadania. No entanto, este 

limita não deve possuir característica de 

repressão, porém de autorização diante da 

amplitude de lugar acolhido em que este 

sujeito se encontra sem medos ou receios de 

explanar seus pensamentos. 

Complementando esta conduta, a 

instituição educacional coordenar as 

normas de maneira a passar para o educando 
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o sentimento de segurança e justiça por 

todos, de modo igualitário, todos tendo que 

respeitá-las e cumpri-las, não deixando sob 

responsabilidade exclusiva do educador a 

culpa pelo comportamento de seu aluno. 

A função da instituição familiar 

diante aos filhos é de suma importância. A 

criança carrega consigo valores e preceitos 

adquiridos no meio familiar e as leva para a 

instituição de ensino. No entanto, se ao se 

portar de modo desrespeitoso com o 

educador, brigar com os colegas na 

instituição escolar, menosprezar a atividade 

profissional do professor, não significar 

uma conduta reprovável por parte da 

família, esta criança não enxergará estes atos 

culposos. A afinidade do educando com a 

escola é atingida pelo valor que a família 

dispensa a ela. 

 
O desejo de saber e obter prazer 

pelo saber certamente está 

mediatizado em primeiro lugar 

pelos pais e, depois, mais tarde, 

pelos professores e pela escola. 

Um pode compensar o outro, ou 

até anular seus efeitos. 

(OUTEIRAL, 1994: 39). 

 

De acordo com o autor, a função da 

instituição de ensino é educar, subtrair do 

educando sua potencialidade, divergente de 

ensinar, que significa inserir colocar 

“signos para dentro do indivíduo”, isto é, o 

seu desenvolvimento está atrelado a três 

momentos: seus aspectos constitucionais, 

suas vivencias familiares o espaço 

educacional. Esses momentos significam a 

base do desenvolvimento educacional. 

A maioria dos pais se encontra na 

situação de exaustão, muito atarefados, com 

pressa, largando suas crianças e renegando 

orientação e limites. Com a carência de 

suprir essa ausência, se abstêm de dizer 

“não”, acreditando que o pouco tempo 

dispensado a eles devem ser íntegros, sem 

cobranças. Em outras situações ocorre uma 

ausência de tolerância diante dos afazeres 

diários, o que termina por ser dispensado ao 

filho somente agressões. 

Ao se perceber um comportamento 

agressivo em uma criança, que pode ser 

através de maltrato ou agressão física e/ou 

verbal, identificamos que este fato ocorre 

diante de ser uma realidade vivida por ela. 

A postura a ser adotada nestas situações é 

não utilizar a violência ou mesmo um tom 

opressivo, mas sim desvendar essa criança e 

lhe proporcionar segurança. 

Quando o sujeito percorre toda a sua 

infância debelada a um extenso tempo de 

estudo da submissão, na maior parte das 

vezes de maneira autoritária, impetradas 

com violência, raramente se tornará um 

adulto capacitado a assumir 

responsabilidades ou mesmo de contestar 

suas ações e suas implicações. 

Por isso a carência de direcionar, 

conduzir, nortear os educandos. O educador 
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enquanto autoritário não humaniza, pelo 

contrário, castra o poder de pensamento do 

educando. A instituição de ensino procura 

realizar uma atividade particular, 

direcionada a cada aluno, identificar o aluno 

e não reconhecê-lo através de um número 

ou mesmo como um problema. 

A instituição de ensino em diversos 

momentos identifica problemas para a 

concretização de aprendizagem, afinal a 

instituição educacional não dá oportunidade 

somente à analogia com o conhecimento, 

possui também desempenho social. 

É de suma importância, também, 

que ocorra uma “relação de confiança” 

dentre os pais com a instituição de ensino 

elegida para ajudar na educação de suas 

crianças. Não devem ocorrer recriminações 

quanto a filosofia pedagógica da instituição 

na frente do filho, do mesmo modo que a 

instituição de ensino não pode impetrar para 

a instituição familiar a ausência de ajuda, de 

limites ou de participação. Necessitando 

ocorrer um diálogo funcional nesta relação, 

tornando-a mais produtiva. 

Comumente a instituição de ensino 

procura uma significativa participação da 

família, repassando qualquer advento que 

tenha ocorrido na instituição com suas 

crianças. Deste modo ressalta-se também a 

necessidade da sociedade participativa estar 

inclusa na escola para colaborar com a 

dizimação dos obstáculos, possibilitando o 

acesso do educando ao meio social. 

A determinação de limites é uma 

inquietação que abrange todo o sistema 

educacional. Pais, familiares, escola, 

comunidade e a sociedade em comum 

devem partilhar o encargo da educação dos 

educandos. 

Precisamos entender que a função 

de educar a criança é do adulto e, 

consequentemente a qualidade desta se dá 

diante do trabalho deste.. 

 

METODOLOGIA BIBLIOGRÁFICA 

 

Características da pesquisa 

 

A metodologia empregada é a 

exploratória através de leitura profunda dos 

textos, sistematizada por Lessa (2011, p. 20 

e 21) “A leitura imanente consiste na 

decomposição do texto em suas unidades 

significativas mais elementares: ideias, 

conceitos, categorias, na busca da trama que 

articulava tais unidades a uma teoria, 

hipóteses, teses e proposições, com o intuito 

de elaborar outras teorias interpretativas”. 

A Leitura Imanente é um utensílio 

que nos vale em estudos sistemáticos de 

pesquisas acadêmicos, publicadas em forma 

de livros, teses, dissertações, monografias, 

artigos, entre outros; bem como em estudos 

bibliográficos. O uso e aplicação contínua e 

crítica desta metodologia aprimora o campo 

cognitivo que envolve a compreensão e a 



108 Rev. Dimensão, Maceió, v. 4, n.1, p. 91-113, out/dez, 2020 

Lopes Junior et al. 

 

 

 

apreensão dos elementos que estruturam as 

formas de exprimir e materializar os 

conhecimentos científicos (BEZERRA, 

2015). 

Conforme Vieira (2006, p. 17), “a 

pesquisa bibliográfica fundamenta-se 

principalmente em análises qualitativas, 

baseadas em conhecimentos teórico- 

empíricos que permitem atribuir-lhes 

cientificidade". 

 

Do ponto de vista dos objetivos 

 

Quanto aos meios, em analogia à 

abordagem dos objetivos, esta pesquisa é 

exploratória, que tem em vista proporcionar 

familiaridade com o problema, tornando-o 

explícito ou, ainda, corroborando a 

construção de hipóteses (GIL, 2010). 

O autor afirma que o principal 

objetivo da pesquisa exploratória deve ser o 

aprimoramento das ideias ou a descoberta 

de intuições. 

Do ponto de vista dos procedimentos 

técnicos e da abordagem do problema 

 

Os procedimentos técnicos 

utilizados para este estudo foi o 

levantamento bibliográfico e documental 

tem por objetivo proporcionar familiaridade 

com o problema, tornando-o mais 

explicitado (LAKATOS; MARCONI, 

2001). 

Através das pesquisas realizadas, de 

forma sistematizada, em livros, artigos 

científicos, disponíveis em documentos 

impressos e também em bases de dados 

virtuais reconhecidas, foi possível ampliar o 

conhecimento em torno dos temas que 

permearam este estudo, colaborando assim 

para uma fundamentação teórica capaz de 

respaldar a busca para atender aos objetivos 

propostos e responder de forma eficiente à 

pergunta de pesquisa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSSÃO 

 

O fator disciplinar é um dos imensos 

problemas enfrentados no âmbito 

educacional, sendo considerado atualmente 

o “inimigo número um” do professor, 

significando o primordial motivo de 

estresse, abrangendo quer a instituição 

pública quer as privadas. 

As primordiais reclamações no que 

tange a indisciplina são: falta de limites dos 

alunos, bagunça, tumulto, mau 

comportamento, desinteresse e desrespeito 

às autoridades da escola e também ao 

patrimônio. Diversos educadores indicam 

que os educandos não adquirem 

conhecimento diante de seu comportamento 

indisciplinado e responsabilizam a família 

por essas causas. 

É possível interpretar a indisciplina 

de diversas maneiras. Uma criança ou um 
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educador indisciplinado é tido como uma 

pessoa que não possui conduta condizente 

com as regras estabelecidas no ambiente 

educacional. Essas condutas são nominadas 

de modo distinto dependendo de quem se 

trate: educador ou educando. Segundo Silva, 

 
A disciplina escolar é um conjunto 

de regras que devem ser 

obedecidas tanto pelos professores 

quanto pelos alunos para que o 

aprendizado escolar tenha êxito. 

Portanto, é uma qualidade de 

relacionamento humano entre o 

corpo docente e os alunos em uma 

sala de aula e, consequentemente, 

na escola (1986, p.117). 

 

Dizimar ou minimizar a indisciplina 

tem sido um desafio diário de todo educador 

nas instituições de ensino, afinal não apenas 

induz outros alunos a adquirirem a mesma 

conduta, mas também atrapalha a aula, 

prejudicando assim a aprendizagem como 

um todo. 

No dicionário da língua portuguesa 

Aurélio a conceituação de indisciplina se dá 

da seguinte forma: “Procedimento, ato ou 

dito contrário à disciplina” (2001, p. 414), 

entretanto a de disciplina é definida de 

modo: “1. Regime de ordem imposta ou 

mesmo consentida. 2. Ordem que convém 

ao bom funcionamento de uma organização. 

3. Relações de subordinação do aluno ao 

mestre. 4. Submissão a um regulamento. 5. 

Qualquer    ramo    do   conhecimento.   6. 

Matéria de ensino” (2001, p.258). Nota-se 

que os seis conceitos podem estar 

interligados com o processo educacional. 

Quão à avaliação de indisciplina e, 

por decorrência de disciplina, Ives de La 

Taille conceitua-a como: “toda ação moral 

executada pelo sujeito e que está em 

desacordo com as leis impostas ou 

construídas coletivamente, tendo o 

indisciplinado consciência ou não deste 

processo de elaboração” (2006, p.60). Desse 

modo o educando precisa conhecer as 

normas comportamentais concordadas no 

âmbito educacional. No caso de 

discordância é necessário questioná-la 

através de debates. 

Entretanto, estudos realizados, 

tendo como referência o estudo piagetiana, 

têm indicado que normalmente o educando 

indisciplinado é o que possui maior grau de 

inteligência, de curiosidade, é esperto e 

bastante desenvolvido moralmente. La 

Taille realiza as seguintes ressalvas: “a) a 

indisciplina, seja em relação às regras 

impostas ou construídas democraticamente, 

é sempre indisciplina; b) a violência nem 

sempre é sinônimo de indisciplina; c) 

porém, a indisciplina é, em determinadas 

situações, ética [...]” (2006, p. 61). É 

interessante que o educador conduza uma 

situação de indisciplina para entender e 

validar a coesão das regras estabelecidas. 
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Podemos conceituar a indisciplina 

como a ausência de limites, uma 

desobediência quando se trata do direito do 

próximo, não entender as normas de 

convivência e ausência de solidariedade. Ela 

ocorre no momento em que a conduta do 

aluno não permite a instituição de ensino e o 

currículo cumpra sua finalidade. Portanto, 

“assim como a água corre morro abaixo e o 

fogo morro acima, o comportamento 

evasivo, a indisciplina, o desrespeito aos 

professores e a falta de ética crescem com a 

ausência de limites adequados” (TIBA, 

1998, p.120). 

Uma conduta indisciplinar é toda e 

qualquer ação ou omissão que vai contra as 

normas ou regras estabelecidas pela 

instituição educacional, pelo educador ou 

mesmo pela comunidade escolar. Trata-se, 

portanto, de uma contestação a autonomia 

do educador, conforme é possível observar 

na explanação de Simões: 

 
O aluno contesta porque não está 

de acordo com as exigências do 

professor, com os valores que ele 

pretende impor, com seus critérios 

de avaliação, a sua parcialidade, 

[...]. Existe entre o professor e o 

aluno uma relação desequilibrada. 

O aluno não aceita o professor ou 

a sua disciplina. O professor não 

consegue motivar o aluno, ou 

despertá-lo ou cativá-lo (1996, s/p). 

 

Diante do fato fica a indagação: 

Sendo assim, cabe perguntar: Os alunos são 

indisciplinados por natureza ou porque as 

circunstâncias os estimulam a assumirem 

comportamentos desviantes? 

De temos em tempos é necessário 

rever e se necessário alterar, anular ou 

mesmo atualizar as situações que se notam 

ultrapassadas ou sem necessidade. De 

acordo com Wallon: 

 
A disciplina pode ser entendida 

diferentemente segundo a tarefa do 

mestre, é considerada como de 

puro ensino ou de educação e 

segundo o aluno, é considerado 

como simples inteligência a 

guarnecer de conhecimentos ou 

como um ser a formar para a vida 

(1979, p.367). 

 

 
A disciplina é de suma importância 

para toda criança. É relevante para a sua 

ampliação social e significa aprender. 

Entretanto, para que seja educativa, eficiente 

e saudável necessita ser utilizada com

 astucia, imparcialidade, 

responsabilidade e justiça. Levar a criança a 

respeitar normas e regras colabora com sua 

adaptação no meio social e no mundo. 

Desse modo, a criança adquire 

conhecimento dos direitos e deveres a 

serem seguidos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conceito de indisciplina é 

susceptível de múltiplas interpretações. Um 

aluno ou professor indisciplinado é, em 

princípio, alguém que possui um 

comportamento desviante em relação a uma 

norma explicita ou implícita sancionada em 

termos escolares e sociais. Estes desvios 

são, todavia, denominados de forma 

diferente conforme se trate de alunos ou de 

professores: os primeiros são chamados de 

indisciplinados, os segundos de 

incompetentes. 

Na sua competência técnica para a 

docência o professor além do domínio de 

conteúdos deve conhecer várias 

metodologias para tornar as aulas atraentes, 

como forma de minimizar as necessidades 

de experiências novas que as crianças e 

jovens necessitam, e que contribuem para o 

enfrentamento da indisciplina. 

O professor que vem para 

ministrar sua aula sem planejar as atividades 

que serão desenvolvidas abre o livro texto e 

pede para os alunos estudarem cada um em 

sua carteira, muitas vezes conteúdos soltos, 

acabam desmotivando a sala de aula. O 

rendimento e disciplina dessa turma se 

veem comprometidos por essas atitudes do 

professor. 

É necessário que o professor 

desenvolva e conquiste autonomia para 

lidar com a indisciplina na sala de aula. Isso 

não significa deixar o professor sozinho com 

a indisciplina, mas fomentar um trabalho em 

parceria, baseado em responsabilidades 

claramente definidas e com o auxílio 

estratégico da equipe de apoio pedagógico 

em situações que requerem intervenção. 

Os alunos como ponto principal da 

existência de toda estrutura escolar devem 

ter uma postura crítica conhecendo e 

exigindo seus direitos, lutando por melhores 

condições de ensino e principalmente 

compreendendo que estudar exige esforço, 

dedicação e concentração. 

É eminente que a indisciplina 

transita nas escolas da rede pública e na rede 

particular, o que se difere são as atitudes e o 

relacionamento nas instituições 

educacionais. Na instituição escolar 

particular embora os pais sejam 

participativos, em atividades, reuniões e 

mesmo cotidianamente, é explícito a 

relação aluno/cliente existente, invertendo 

os olhares. Quem julga por fim é o aluno. E 

o resultado da indisciplina pode ser a 

orientação de uma equipe multidisciplinar 

que forneceria assistência a este aluno e de 

igual forma a família, bem como pode ser 

inverso, ocorrer à omissão do fato existente, 

tornando o problema mais intenso com o 

passar dos anos. 

Na instituição escolar pública não 

existe muito respaldo por parte dos pais, a 

grande maioria não participa da vida escolar 
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de seus filhos, não vão à escola às reuniões, 

muitos preferem eximir a responsabilidade 

e transferi-la à escola, em que o elo mais 

significativo é os professores os quais são 

massacrados por essa corrente da Educação 

e os alunos são os maiores prejudicados. 

Porém, para se tentar resolver o 

problema da indisciplina, se faz necessária 

uma contribuição e uma junção entre 

professores, educadores, família e aluno. 
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RESUMO 

 

A escola tem um papel fundamental na construção do conhecimento, adotando a prática da 

Leitura, a integração do ensino-aprendizagem para uma atividade reflexiva para avançar o 

desenvolvimento da escrita e da Leitura. O objetivo desse estudo é reconhecer os significados 

e uso das palavras em diferentes contextos, através da pesquisa bibliográfica. Com tudo, 

mostrando a importância para incentiva a leitura e escrita para formar verdadeiros leitores e 

escritores, por meio do ler e escrever, conhecendo as palavras. 
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INTRODUÇÃO 

A compreensão é a proficiência da Leitura 

evoluem ao longo do desenvolvimento da 

Criança e relacionar-se com a compreensão 

de outras informações que a criança obtém 

através da comunicação além da escrita. A 

compreensão da informação depende do 

desenvolvimento das capacidades para 

selecionar e organizar informações. A 

leitura põe em jogo Duas atividades, a 

identificação dos signos que compõem a 

linguagem escrita e a compreensão do 

Significado da linguagem escrita, Pois é a 

compreensão de um texto que depende 

sempre da descodificação da escrita. Não 

basta aprender a ler, é necessário aprender 

como que se lê é necessário interpretar os 

conteúdos e atribuir-lhes significado para 

que a leitura seja interpretada não como um 

ato mecânico de juntar as letras e formar 

palavras, mais um verdadeiro diálogo do 

leitor com o autor (ARAUJO, 2017). 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma revisão de literatura 

tradicional, não sistemática, descritiva, de 

natureza qualitativa e bibliográfica, já que a 

análise se realizou em diversas fontes de 

pesquisas como conteúdo de livros, artigos 

científicos, sites, dissertações, teses e 

bibliográficas virtuais. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Ler, conhecer, aprender e desenvolver 

 

A educação como instrumento de 

reprodução para a sociedade, aquela que tem 

por finalidadeprincipal a adaptação do 

sujeito a sociedade. A educação como 

instrumento de transformação da sociedade 

refere-se a educação crítica, aquela que tem 

como finalidade principal a 

instrumentalização dos sujeitos para que 

esses tenham uma prática social crítica e 

transformadora. Pois os sujeitos precisam se 

apropriar de conhecimentos, ideias vírgulas 

atitudes vírgulas valores e etc. de forma 

crítica e reflexiva para que tenham 
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condições de atuar nessa sociedade 

visando a sua transformação (CRAVO, 

2018). 

A leitura é importante na melhoria 

do processo de ensino-aprendizagem, 

contribuindo para o desenvolvimento dos 

leitores. O conhecimento é a compreensão 

da transformação do mundo, é uma 

necessidade para ação e ainda, como 

elemento de libertação ( luckesi, 1985). 

Segundo o autor, nos remete A reflexão 

sobre nosso mundo cultural. O mundo 

humano é um mundo constituído pela 

cultura, pelo sujeito humanos em sua 

relação entre si e deles com o ambiente em 

que vivem. Vivemos num mundo em 
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constante atividade. Observamos, sentimos 

e agimos, mas principalmente pensamos. 

Todos os nossos atos são 

acompanhados de pensamento, de reflexões 

sobre o observado, então, necessitamos, 

além de viver no mundo, pensá-lo, 

compreendê-lo, Isto é, conhecê-lo. Essa 

ação de diferenciada de pensar o mundo e 

suas coisas e o movimento humano de dar 

significado a tudo, de compreender a vírgula 

da forma mais aprofundada possível, com 

os conhecimentos relacionados, das 

expectativas estratégias com a compreensão 

do texto através do ato da Leitura. A 

literatura determina as ideias principais do 

texto, gerando questões sobre o conteúdos, 

monitorando a sua compreensão e 

informação (SANTOS, 2017). 

A capacidade de separar os aspectos 

dos detalhes é um dos fatores que 

diferenciam os leitores na sua eficácia e esta 

muito associado a compreensão do texto, 

aquilo que o leitor considera mais 

importante o Ato da leitura e por isso é mas 

memorizado, com isso os leitores são mais 

eficazes tem maior capacidade de 

selecionar os elementos importantes do 

texto. Os bons leitores procuram avaliar os 

textos e usam seus conhecimentos da 

estrutura do texto para identificar e 

organizar informação (POLLO, 2015). 

Durante a leitura, estes leitores 

envolvem-se ativamente um bom 

conhecimento, os bons leitores tem 

consciência de até que ponto compreendem 

as suas ideias importantes do texto com 

objetivos de leitura. A identificação das 

ideias principais é também influenciada por 

elementos próprios do texto, como o tipo de 

vocabulário usado pelo autor (CRAVO, 

2018). 

Os alunos são agentes ativos da sua 

aprendizagem, são capazes de construir 

significado adquiridos na escola. Os 

professores, por seu lado, são agentes 

mediadores desta aprendizagem, mais do 

que os transmissores de saber, eles podem 

apoiar o aluno, tanto na construção dos 

significados quanto no desenvolvimento de 

estratégias que facilitem a leitura e a sua 

compreensão. O objetivo da leitura é a 

construção do significado, 

independentemente da idade e da 

capacidade do leitor (ARAUJO, 2017). 

Doll (1975)” tal como um bom leitor 

tem em mente uma ideia acerca de forma 

como construir o significado do texto, o 

professor também tem alguma ideia acerca 

de nossas relações com o mundo e com as 

coisas” temos como pressupostos básicos 

que o conhecimento só nasce da prática com 

o mundo, enfrentando os seus desafios e as 

resistências e que o conhecimento só tem 

seu sentido pleno na relação com a 

realidade. 

Assim, o conhecimento torna-se 

compreensão teórica do mundo e das coisas, 



118 Rev. Dimensão, Maceió, v. 4, n.1, p. 114-123, out/dez, 2020 

Tavares et al. 

 

 

 

 

ou seja a uma elaboração no pensamento em 

busca de significado. Contudo, a também 

uma ação prática, Pois é definição 

elaborada no pensamento conduz a ação, ao 

modo de agir sobre o mundo compreendido, 

ou seja significado: 

 
O conhecimento é uma 

capacidade disponível em nós, 

seres humanos, para que 

processamos de forma mais 

adequada a nossa vida, com 

menos risco. O conhecimento 

tem o poder de transformar a 

capacidade da realidade em 

caminhos iluminados de tal 

forma que nos permite agir com 

a certeza, segurança e previsão 

(Luckesi,1985, p.51). 

 
Nesse sentido, buscamos conhecer, 

significar e compreender todas as situações 

vividas. Todo conhecimento tem como 

objetivo a convivência dos sujeitos com o 

mundo e as coisas que o cercam, uma 

convivência compreendida, significado, 

agir sobre o mundo para transformá-lo 

exige a sua compreensão, interpretação. 

Então, a busca do conhecimento, de 

compreensão e significação para o mundo e 

as coisas é uma atitude essencialmente 

humana (CRAVO, 2018). 

O processo de elaboração de 

conhecimento sobre o mundo não é um 

processo individual. Os significados 

produzidos para a sua compreensão foram e 

são produzidos durante toda a história da 

humanidade pelo conjunto dos sujeitos 

sociais. Isso significa que o conhecimento é 

histórico e social. Histórico, por que cada 

conhecimento novo é um aprofundamento 

de conhecimentos anteriores e social, 

porque nenhum sujeito constrói um 

conhecimento totalmente novo (SANTOS, 

2017). 

Todo conhecimento apoia-se em 

conhecimentos anteriores, produzidos por 

outros sujeitos. Além de diferenciar os 

sujeitos pela possibilidade de compreender 

o mundo por meio do pensamento, o 

conhecimento fundamenta a ação sobre o 

mundo. A ação significa conhecer, 

compreender, seus múltiplos aspectos 

(ARAUJO, 2017). 

O conhecimento e ação humana 

sobre o mundo e as coisas é a luz do 

caminho a ser percorrido. Agir e sentir 

pensando e compreendendo é uma 

característica humana, isto é, não 

conseguimos viver sem compreender o 

mundo que nos rodeia, a busca pelo 

conhecimento, pelos instrumentos 

necessários para dar direção As Nossas 

ações (POLLO, 2015). 

A leitura evolui ao longo do 

desenvolvimento da criança e relacionam- 

se com a compreensão de outras 

informações que a criança obtém através de 

outros sistemas de comunicação além da 

escrita. A compreensão da informação 

linguística depende do desenvolvimento das 

capacidades cognitivas para selecionar, 
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processar e organizar informações. O 

professor pode contribuir para tornar a 

criança um leitor apto, capaz de 

desenvolver os conhecimentos com a sua 

criatividade e desempenho (ARAUJO, 

2017). 

Compreender a linguagem implica 

descodificar uma mensagem de um modo 

ativo. Não se trata de integrar 

mecanicamente a mensagem do autor, 

acrescentando-lhes qualquer coisa. Trata-se 

pelo contrário, de um processo em que é 

feita uma associação entre o texto 

percepcionado e os conhecimentos que o 

sujeito traz a leitura (CRAVO, 2018). 

O leitor é um agente ativo, capaz de 

construir e reconstruir o significado do texto 

a medida que o lê, através da Integração das 

novas informações. Como apoiar o aluno 

nesse trabalho. O professor pode alterar as 

suas ações e objetivos. O texto sendo a 

unidade básica da leitura é um instrumento 

que cada professor deve utilizá-lo sala de 

aula, trazendo o contexto educacional os 

diversos gêneros textuais, os parâmetros 

curriculares nacionais afirmam que: 

 
Cabe à escola viabilizar o 
acesso do aluno do universo dos 

textos que circulam 

socialmente, ensinar e produzi- 

los e a interpretá-los. Inclui os 

textos das diferentes 

disciplinas, qual os quais o 

aluno  se  defronta 

sistematicamente no cotidiano 

escolar e, mesmo assim, não 

consegue manejar, pois não há 

um trabalho planejado com essa 

finalidade. (PCN 1997, p.30). 

 
Tão importante quanto conhecer o 

funcionamento do sistema da escrita é poder 

trabalhar as práticas do letramento. 

 
Enquanto a alfabetização se 

ocupa da aquisição da escrita 

por um indivíduo, o letramento 

focaliza os aspectos sócio- 

históricos da sociedade 

(Tfouni,1995, p.20). 

 
O processo de alfabetização 

incorpora a experiência do letramento em 

função de como ensino da língua escrita, 

Paulo Freire (2001), a leitura do o mundo 

precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não possa prescindir 

da continuidade da Leitura, daquele, 

linguagem e realidade se prendem 

dinamicamente. 

Ler Implica também uma reflexão 

sobre a prática, os seus fins e os seus 

métodos. A leitura é de fundamental 

importância para o estudo, para a 

construção e reconstrução do conhecimento 

dos objetos da realidade. 

 
Ler como um ato de estudar, não 

é simples passatempo, mais uma 

tarefa séria, em que os leitores 

procuram clarificar as 

dimensões ópticas de seu estado 

(Freire,1992, p.87). 
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O leitor não deve assumir uma 

atitude crítica e nem passiva, memorizando 

e absorvendo mecanicamente o conteúdo do 

texto. Além disso, a atitude crítica e passiva 

no ato de ler, leva ao leitor um desafio em 

sua realidade social. Morin (1999), uma 

teoria não é o conhecimento, que sinaliza 

para as necessidades da teoria, ou seja, 

interpretadas, reconstruídas e 

compreendidas. 

Significa que cada um precisa, com 

base nos seus conhecimentos prévios, fazer 

relações, articular os conhecimentos 

construídos ao longo da história, 

compreendendo, traduzindo e interpretando 

como o sujeito que aprendem 

significativamente (POLLO, 2015). 

Ferreiro (1985), aprender a ler e a 

escrever, lendo e escrevendo ponto na 

aprendizagem da leitura e escrita, Primeiro 

é preciso aprender a codificar e decodificar 

para depois aprender a produzir 

compreender. Ao Trabalhar leitura, estamos 

mostrando como é o mundo em que estão. 

Pois traz informações valiosas sobre a 

língua escrita. 

Mesmo antes de poder ler por conta 

própria, quando a criança entra em contato 

com texto escrito, ela pensa sobre a língua 

escrita, conheço seu código e o seu 

funcionamento, ela escuta a leitura, entra 

em contato com sua função. Obtendo 

informações quando observa o adulto, lendo 

a sua volta. Observando seus pais, a criança 

tomar a os textos como algo de valor 

(SANTOS, 2017). 

A criança estará em formação de um 

bom leitor no futuro, ouvindo um adulto 

lendo para ela desde cedo, mais 

informações ela terá acerca da língua escrita 

e da Leitura. Quando lemos para uma 

criança, estamos afetivamente se 

aproximando dela, a leitura contribui uma 

aproximação compartilhada, que reforça os 

afetos entre família (POLLO, 2015). 

Para ser um boleto é necessário 

maior contato possível com diferentes 

textos, quanto a criança conhecer, mais 

habilidade terá para ler. Será um bom leitor, 

aquele que compreender o conteúdo de um 

texto, opinando diante dele. Vigostsky 

(1979), a capacitação humana para a 

linguagem, a criança providenciar 

instrumentos auxiliares na sua solução, a 

planejarem a solução para um problema 

antes da execução e a controlarem seu 

próprio comportamento. 

 
Signos e palavras constituem 

para as crianças, primeiro e 

acima de tudo, um meio de 

contato social com outras 

pessoas. As funções cognitivas 

e comunicativas da linguagem 

tornam-se então a base de uma 

forma nova e superior de 

atividades nas crianças 

distinguindo-as dos animais 

(Vigostsky,1984, p.42). 

 
A criança utiliza a fala como meio 

exterior, com os adultos e outras crianças. 
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Pois ela começa a usar a fala como 

comunicação, é como uma criança falasse 

com ela mesmo com o domínio da 

linguagem que promove mudanças nas 

crianças, pois possibilita novas formas de 

comunicação no modo de agir, pensar e 

interpretar o mundo. 

 
A leitura é o meio mais eficiente 

de enriquecimento e 

desenvolvimento da 

personalidade, é um passaporte 

para a vida e para a sociedade 

(Ávila,1971, p.35). 

 
Após adquirir o domínio da fala a 

criança começa a interagir com a leitura. Ela 

trabalha com a criatividade, propiciando 

maior aprendizagem. 

 
Ensina se a criança desenhar 

letras, e construir palavras com 

elas, mais não se ensina a 

linguagem escrita. Enfatiza de 

tal forma a mecânica de ler o 

que está escrito que se acaba 

obscurecendo a linguagem 

escrita como tal 

(Vygostsky,1991, p.33). 

 
Estimulando o hábito de ler, 

desenvolve o prazer da Leitura. Ler o 

mundo e também lê o espaço, construção 

social e histórica da ação humana. Assim ler 

o mundo é estudar a sociedade. Milton 

Santos (1996), é na contemporaneidade, 

especialmente, estudar as relações sociais e 

na sociedade. 

O ato de aprender a ler e 

escrever deve começar a partir 

de uma compreensão muito 

abrangente do ato de ler o 

mundo, coisa que os seres 

humanos fazem antes de ler a 

palavra. Até mesmo 

historicamente, os seres 

humanos primeiro mudaram o 

mundo, depois revelaram o 

mundo é a seguir escreverem as 

palavras. Esses são momentos 

da história. Os seres humanos 

não começaram por nomear 

(Freire,1990, p.32). 

 
Com base em Freire em sua 

Concepção do ato de ler, compreende que a 

linguagem e realidade se constroem 

mutualmente, a percepção das relações 

entre o texto e o contexto, onde a leitura da 

palavra com a leitura do mundo 

(Freire,1986). 

Porém, ler e interpretar e captar a realidade, 

é conhecer o significado pela interpretação 

(Gutierrez,1978). 

A escrita é um produto cultural por 

Excelência. Historicamente, pode-se dizer 

que a cultura escrita é uma invenção recente 

da humanidade. Segundo Walter Ong, 

estudioso da oralidade da escrita. A 

sociedade humana primeiramente se 

formou com ajuda do discurso oral, 

tornando-se letrado muito mais tarde em sua 

história. (Walter Ong,1998, p.10). 

O predomínio da linguagem oral 

sobre a linguagem escrita, que dá 

sustentação a toda a comunicação verbal. 

Adquirir a linguagem escrita implica poder 
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fazer uso de novas ações de pensamento, 

porém, é importante ressaltar que a escrita 

não é a única responsável por essas formas 

de pensar, Oliveira (1995). 

O mundo letrado por ações 

coletivas, propiciam transformações 

diferenciadas. Sendo assim a apropriação da 

linguagem escrita, propícias mudanças de 

qualidade e cognitivas do seu uso. Assim, 

todo o ato de observação que nos permite 

reconhecer um significado pode ser 

considerado como um ato de leitura. 

A escrita domina um amplo conjunto de 

habilidades, o ato de escrever difere do ler, 

porque exige do escritor o domínio que lhe 

permite transformar uma ideia em desenho 

Olson (1997). 

Essa afirmação, faz-se necessária a 

compreensão culturalmente construída de 

que a representação de objeto, tanto por 

meio de traços que nos permite reconhecê- 

lo, quanto por meio dos registros do nome 

do objeto. Escrever as letras que 

representam sons, os quais identificam o 

nome do objeto representado. 

Nessa concepção, aprender a ler e a escrever 

está diretamente relacionado ao próprio 

desenvolvimento do aprender a pensar 

(Vygotsky,1989). 

A escola é um espaço educativo na 

aprendizagem de seus alunos para torná-los 

um bom leitor de vários gêneros textuais. 

Uma outra atitude é problematizar o nosso 

olhar sobre o mundo, reaproximando-os 

Santos (1996), apostando no movimento de 

Constituição de um novo senso comum, 

ético porque solidário, estético porque 

recantado, político porque participativo 

Santos (1995). O olhar pode ser muito, mas 

que ver, compreendendo que, o olhar nada 

mais é que o resultado de que lê o mundo 

através da Cultura. 

A língua escrita é um veículo de 

comunicação com valores e conhecimentos 

sobre o mundo. Os benefícios da leitura são 

evidentes para a maioria dos leitores para 

comunicação e aprendizagem. A escola é 

um grande Nice a dor a leitura para as 

crianças, garantindo uma atividade com 

forte significado. A leitura não pode ser 

representada como uma atividade 

mecânica, mais como uma atividade 

construtiva para o aluno, como algo a ser 

compreendido de modo tão completo que 

assegure que o ato de ler é um verdadeiro 

ato da aprendizagem (ARAUJO, 2017). 

A educação no Brasil está em uma 

situação de pleno desenvolvimento, isto nos 

leva a reconhecer que temos muitas 

escolhas, venha à responsabilidade de fazer 

uma prática criativa no sentido de produzir 

conhecimentos para uma pratica tão rica e 

diversa área (CRAVO, 2018) 
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CONCLUSÃO 

 

Concluindo, construir práticas na 

educação, além de contribuir na construção 

do conhecimento, formando jovens críticos 

e desenvolvendo, processos inovadores para 

uma leitura reflexiva de cada prática. Só 

assim será possível desenvolver dinâmicas 

e o gosto pela leitura, possibilitando-lhe e 

estimulando-os a prática dos valores e a 

participação cidadã na vida dos jovens. 

A escola tem muito a ensinar a 

vírgula quando se propõe a preparar seu 

aluno para o desenvolvimento da Leitura, o 

ensino da Leitura pode contribuir para a 

maior conscientização do aluno envolvido 

na construção do texto. O ato de ler pode 

constituir a formação na construção do 

conhecimento que amplia a sua visão do 

mundo, a partir do ato da Leitura 

contribuindo e educando para seu 

crescimento intelectual. 
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A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA PARA ALFABETIZAR 

LETRANDO 
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RESUMO 
As primeiras experiências com o mundo da leitura e da escrita acontecem antes da inserção da 

criança no ambiente escolar já que na maioria das vezes esse primeiro contato começa no seio 

familiar. Diante disso, o objetivo desse artigo é elucidar a compreensão e reconhecimento da 

importância da família no processo de alfabetizar letrando, visto que mais que aprender a ler e 

a escrever é preciso vivenciar situações onde a ampliação do conhecimento seja valorizada, pois 

não basta dominar a leitura e a escrita, é essencial uma aprendizagem significativa onde à 

interpretação daquilo que se escreve e se ler ocorra de forma natural acontecendo assim 

interações sociais necessárias para a ampliação dos horizontes do saber. Dito isso destacamos 

que para chegar esse entendimento foram feitas pesquisas bibliográficas onde ocorreu a 

fundamentação as teorias aqui expostas. Sendo assim afirmamos a indispensabilidade de 

envolver a família no processo de letramento para que os/as alunos/as possam estar em um 

ambiente rico de possibilidades de aprendizagem proporcionando momentos agradáveis e como 

isso o encantamento imprescindível para o desenvolvimento de hábitos saudáveis de leitura e 

escrita. 

 

PALAVRAS CHAVES: Alfabetização. Letramento. Família. 

SUMMARY 

The first experiences with the world of reading and writing happen before the child's insertion 

in the school environment, since most of the time this first contact begins in the family. Given 

this, the objective of this article is to elucidate the understanding and recognition of the 

importance of the family in the process of literacy literacy, since more than learning to read and 

write it is necessary to experience situations where the expansion of knowledge is valued, as it 
is not enough to master the reading and writing, meaningful learning is essential where the 

interpretation of what you write and read occurs in a natural way, thus happening social 
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interactions necessary for the expansion of the horizons of knowledge. Having said that, we 

highlight that in order to reach this understanding, bibliographic researches were carried out 

where the theories here exposed were based. Therefore, we affirm the indispensability of 

involving the family in the literacy process so that students can live in an environment rich in 

learning possibilities, providing pleasant moments and, as a result, the essential enchantment 

for the development of healthy reading and writing habits. . 

 
KEY WORDS: Literacy. Literacy. Family. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sabemos que mesmo antes da 

criança iniciar seu processo de escolarização 

já se encontra introduzida em um conjunto 

de circunstância as quais fazem a 

intermediação da escrita e da leitura, é desta 

forma que ocorre o despertar da curiosidade 

a qual é de fundamental importância para 

que possa acontecer a promoção das 

descobertas sobre as várias áreas do 

conhecimento acontecendo um aprendizado 

significativo de fato. 

Entretanto, é preciso um ambiente 

que favoreça a ampliação dos 

conhecimentos para isso devemos nos 

dedicar na realização de um trabalho 

criativo feito com prazer que estimule o 

desenvolvimento da capacidade 

comunicativa nos primeiros anos escolares 

por meio de atividades e situações as quais 

envolvam a leitura e a escrita. 

Sabemos que nos primeiros anos do 

ensino fundamental o objetivo principal do 

professor é desenvolver a aprendizagem da 

escrita e da leitura, contudo não é suficiente 

alfabetizar, é preciso que haja o letramento 

para que a escrita também seja usada nas 

ações sociais. Para isso, é preciso que a 

criança tenha contato com diferentes tipos 

de leituras e de produções de textos fazendo 

com que aconteça a interpretação daquilo 

que se escreve ou ler. 

Toda via a família contribui de 

forma significativa para o ato de se 

alfabetizar letrando, pois quando alguém ler 

para uma criança faz com que a mesma faça 

a interpretação do que está sendo lido, como 

ainda não desenvolveu a leitura usa a 

imaginação para compreender aquilo que 

está ouvindo. Esse fato ocorre quando pais 

ou irmãos fazem à leitura de estórias 

infantis despertando nas crianças a vontade 

de apropriação da leitura e da escrita para 

que possam ler sozinhas. 

Sendo assim é indispensável à 

participação da família na vida escolar dos 

educandos já que para a aprendizagem ser 

algo significativo as crianças devem 

sentisse amadas, protegidas e estimuladas a 

ampliar seus horizontes em busca de novos 

conhecimentos. 

Entretanto é essencial que aconteça 

a parceria família-escola com o intuito de 

alfabetizar letrando. Portanto, é preciso 

proporcionar a crianças contato com os 

diversos materiais escritos que circulam na 

sociedade fazendo com que a aprendizagem 

aconteça de forma significativa. 

 

A INSERCÃO DA FAMILIA NO 

PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E 

LETRAMENTO 

 

A alfabetização é a uma etapa de 

descobertas onde ocorre a introdução ao 

mundo da escrita e da leitura sendo esta uma 

fase de conquistas e deslumbramentos onde 
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os/as educandos/as começam sua integração 

ao universo letrado. Contudo quando se 

utilizar a alfabetização e o letramento juntos 

acontece de fato uma aprendizagem 

significativa sendo um desafio para os/as 

professores/as, pois para isso é preciso que 

se desenvolva praticas pedagógicas que 

ajudem a reconhecer a importância da 

escrita e da leitura. 

Para SOARES, 

 
 

Alfabetizar e letrar são duas 
ações distintas, mas não 

inseparáveis, ao contrário: o 

ideal seria alfabetizar letrando, 

ou seja: ensinar a ler e a escrever 

no contexto das práticas sociais 

da leitura e da escrita, de modo 

que o indivíduo se tornasse, ao 

mesmo tempo, alfabetizado e 

letrado. (SOARES, 1998, p. 47). 

 
A vista disto, mais do que aprender 

a ler e escrever é preciso que os/as 

educandos/as saibam interpretar aquilo que 

ler e escreve. Isso posto destacamos que a 

criança chega à escola com muitos 

conhecimentos adquiridos através das 

experiências sociais vivenciadas 

posteriormente. Desta forma, mesmo sem 

perceber faz interpretações dos 

acontecimentos cotidianos, sendo assim é 

preciso reconhecer que o mesmo deve 

ocorrer perante os atos de ler e escrever. 

Contudo, a convivência com adultos 

alfabetizados faz com que a criança perceba 

a importância do uso da leitura e da escrita 

para se comunicar, isso acontece, por 

exemplo, quando a criança ver um adulto 

lendo um bilhete, um livro, um jornal, uma 

revista, um catálogo, escrevendo uma carta, 

um e-mail, ou até mesmo uma mensagem de 

texto no celular. Essas ações fazem com que 

os mesmos despertem o interesse pela 

leitura e pela escrita porque passam a 

compreender que a língua escrita tem uma 

função social que nesse caso é a 

comunicação, ou seja, serve para dizer algo 

a alguém. 

Sendo assim, fica explicito a 

importância da família para se alfabetizar 

letrando, pois ela é o primeiro grupo social 

ao qual pertencemos e é nela que na maioria 

das vezes a criança tem seu primeiro contato 

com a leitura e a escrita. Desta forma, o/a 

professor/a precisa estar preparado/a para 

receber os/as educandos/as com toda a 

“bagagem” trazida pelo/a mesmo/a ao 

espaço escolar, pois, o contato com a leitura 

e a escrita começa muito antes de chegar à 

escola. 

Ao ensinar o/a professor/a deve 

valorizar os conhecimentos prévios 

adquiridos pelas crianças desenvolvendo 

atividades que façam com que os/as 

alunos/as reflitam e compreendam o 

sistema alfabético como também a 

correspondência fonológica e as funções 

sociais da leitura e da escrita fazendo com 

que os/as mesmo/as leiam e escrevam 
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mesmo sem ter aprendido todos os 

conhecimentos essenciais para ler e escrever 

corretamente. 

Segundo os PNCS (Parâmetros 

Curriculares Nacionais), 

 
A leitura é um processo no qual 

o leitor realiza um trabalho 

ativo de construção do 

significado do texto, a partir dos 

seus objetivos, do seu 

conhecimento sobre o assunto, 

sobre o autor, de tudo o que sabe 

sobre a língua: característica do 

gênero, do portador, do sistema 

de escrita, etc. Não se trata 

simplesmente de extrair 

informações da escrita, 

decodificando-a letra por letra, 

palavra por palavra. Trata-se de 

uma atividade que implica,

 necessariamente, 

compreensão na qual os sentidos 

começam a ser construídos 

antes da leitura propriamente 

dita. (PCN: LP.1997. P. 41) 

 

Desta forma, o processo de escrita e 

leitura vai muito além da decodificação de 

letras e palavras, é preciso formar leitores 

que façam a interpretação daqui que está 

lendo lido, que compreendam a que está 

escrito nas entrelinhas, que sejam capazes 

de fazer a correspondência do texto que 

esteja lendo com outros que já tenha lido 

fazendo assim uma seleção de textos que 

atendam sua necessidade. 

O ENSINO E A APREDIZAGEM DE 

LEITURA 

 

Sabemos que mesmo com as 

mudanças ocorridas no modo do ensino da 

leitura ainda há professores que designam 

o/a aluno/a como o/a único/a responsável 

pelo fato de não conseguir desenvolver a 

leitura na idade “adequada” ou “aceitável”, 

contudo isso é algo inaceitável, pois sendo 

o/a professor/a o mediador/a do saber se faz 

necessário que se tenha a consciência e 

sensibilidade de procurar formas de 

despertar o interesse do/a educando/a 

através de atividades lúdicas que os 

envolvam aproveitando também os 

conhecimentos adquiridos previamente em 

seus espaços de vivencia. 

Para BAMBERGER, 

 
A leitura favorece a remoção das 

barreiras educacionais de que 

tanto se fala, concedendo 

oportunidades mais justas de 

educação principalmente 

através da promoção do 

desenvolvimento da linguagem 

e do exercício intelectual, e 

aumentar a possibilidade de 

normalização da situação 

pessoal do indivíduo. 

(BAMBERGER.1988. p.11.) 

 

Isso posto fica evidente que a leitura 

tem transformado muitas realidades, sendo 

assim cabe à escola proporcionar os/as 

educandos/as acesso a materiais escritos de 

boa qualidade para que ocorra o incentivo à 

leitura e o despertar de um novo mundo 
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outrora desconhecido pelo mesmo já que 

para muitos destes a escola é seu único 

espaço de referências. 

Á vista disto, o/a professor/a deve 

ler para seu/a aluno/a que ainda não 

conseguem desenvolver esse ato sozinho/a 

incentivando-o/a essa pratica, pois, o/a 

educador/a é um modelo o qual a criança 

segue mesmo quando tem um adulto leitor 

na família. Toda via torna-se ainda mais 

relevante quando não se tem outro modelo 

a seguir, ou seja, quando na família não se 

tem leitores, desta forma o/a professor/a 

passa a ser sua única fonte de inspiração. 

Entretanto, evidenciamos a 

importância da família na tarefa de se 

alfabetizar letrando. Desta forma a leitura 

deve ser apresentada a criança desde bem 

cedo, ou seja, nos primeiros anos de vida 

através das histórias infantis, contos etc., 

para que assim aconteça o despertar do 

interesse através do incentivo natural 

fazendo com que ocorra o ingresso nesse 

universo mágico e de fundamental 

importância para as nossas vidas. “As 

práticas de letramento fora da escola têm 

objetivos sociais relevantes para os 

participantes da situação” (KLEIMAN, 

2005.p.33). 

Contudo, antes de ler para as 

crianças é indispensável que se faça uma 

sondagem dos conhecimentos prévios das 

mesmas sobre o tema ou conteúdo que irá 

ser abordado como também valorizar 

ilustrações que venham a aparecer nos 

textos já que um mesmo texto pode ser 

interpretado de diversas maneiras. Segundo 

Cagliari (2000, p.151) “cada uma lê a seu 

modo. E isso não é mal, mas é o que deve 

acontecer, e a escola deve respeitar a leitura 

de cada um”. Desta forma fica evidente que 

a ideia que exista só uma interpretação para 

um texto deve ser superada. 

 

O ENSINO E A APRENDIZAGEM DA 

ESCRITA 

 

Sabemos que quando a criança chega 

à escola além dos conhecimentos adquiridos 

previamente na sua vida em sociedade traz 

consigo uma grande expectativa quanto à 

aprendizagem da escrita, sendo assim, esse é 

o momento do/a professor/a incentiva-lo/a a 

escrever do modo que sabe sem que haja 

exaltação de erros que eventualmente venha 

ocorrer, pois por não ter domínio da escrita 

o/a aluno/a sente receio em escrever com 

temor de ser constrangido perante os 

colegas. 

Entretanto, deixar que nos primeiros 

momentos de adaptação do/a aluno/a no 

espaço escolar o/a mesmo escreva a seu 

modo não significa que o/a professor/a não 

possa intervir, contudo é preciso ensinar a 

forma correta sem que os erros cometidos 

sejam causa de constrangimentos. Desta 

forma além da correção mostrando o que 

deve ser melhorado é preciso fazer elogios 

encorajando-o/a e incentivando-o/a. 
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Diante disto, as produções escritas 

pelos educandos/as para avalição de seu 

desenvolvimento além de ser lida pelo o/a 

professor/a precisa ser expostas para que 

outros leitores importantes para o/a mesmo, 

como por exemplo, seus amigos, parentes, 

colegas de sala, etc., possam apreciar seu 

crescimento oferecendo-o oportunidade de 

perceber o envolvimento de todos em seu 

processo de aprendizagem. 

Para tanto, se faz indispensável que 

a família esteja envolvida no processo de 

ensino e aprendizagem, pois, o apoio da 

mesma nesse processo é de suma 

importância podendo ser um 

importantíssimo interlocutor para o 

aprendiz. “A participação da família na vida 

escolar diminui cada vez mais” 

(Shinyashiki, 2011, p.22.). Assim a escola 

deve estar sempre buscando envolver a em 

suas atividades fazendo com que a mesma 

esteja consciente de sua importância na vida 

escolar de suas crianças. 

Contudo desde os anos iniciais o/a 

educando/a deve ser conscientizado/a que 

no ato de escrever é indispensável à 

existência de quatro elementos básicos que 

são eles: o que escrever; para quem 

escrever; por que escrever e como escrever. 

Com entendimento desses elementos o/a 

aluno/a terá mais condições de construir 

melhor o texto que se propôs e o/a 

professor/a terá mais oportunidade de fazer 

com que os/as educandos/as escrevam, 

leiam, releiam e transcrevam se preciso for 

aquilo que construiu. 

Portanto, é preciso ver os erros 

dos/as alunos/as como indicadores do nível 

de aprendizagem dos/as mesmos/as para 

que desta forma possa organizar atividades 

que os auxilie na aprendizagem da forma 

correta da escrita. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao termino desde trabalho 

concluímos com a certeza de que só se 

aprende a ler lendo e a escrever escrevendo, 

contudo, os conhecimentos prévios trazidos 

pelos/as alunos/as à escola devem ser 

respeitados e aproveitados acontecendo uma 

aprendizagem significativa e de qualidade. 

Entretanto, é preciso destacar a 

importância da família no âmbito escolar 

enfatizando a necessidade da mesma está 

engajada no processo de ensino e 

aprendizagem fazendo com que os/as 

educandos/as se sintam valorizados/as e 

protegidos/as. 

Diante disto, os atos de ler e escrever 

são processos complexo é preciso que haja 

significado para quem o faz daí a 

necessidade de mostrar aos/as alunos/as a 

importância da leitura e da escrita para 

nossa vida em sociedade para isso se faz 

necessário o envolvimento dos/as 

mesmos/as em atividades prazerosas e 
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estimulantes. Já não cabe mais culpar 

somente os/as educandos/as pelo insucesso 

dos/as mesmos/as no processo de 

aprendizagem como de faria outrora, é 

preciso sensibilidades para reconhecer que 

o professor é o mediador do conhecimento 

cabendo ao mesmo procurar formas de fazer 

com que esse aluno/a aprenda de forma 

satisfatória. 

Isso posto, mais que pessoas que 

sabem ler e escrever é preciso formar 

leitores e escritores competentes capazes de 

interpretar aquilo que estão lendo e isso só 

acontece quando alfabetizamos letrando. O 

letramento se torna indispensável para 

formar cidadãos críticos e reflexivos 

capazes interpretar aquilo que está lendo e 

de entender o que está escrito nas 

. 
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