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RESUMO 
 

A educação do campo é uma modalidade de ensino que tem como intuito valorizar os conhecimentos da prá�ca social 
dos camponeses, o campo como lugar de trabalho, moradia, lazer, sociabilidade e iden�dade.  Ao tratarmos dessa 
modalidade de ensino, é fundamental pensar que a mesma vai além dos conhecimentos básicos adquiridos no 
ambiente escolar, contudo ela contempla outras dimensões como a cultura; a economia; o meio ambiente, a polí�ca e 
a cidadania. A educação camponesa é fruto das diversas demandas dos movimentos sociais do campo na construção 
de polí�cas públicas educacionais para os assentamentos da reforma agrária.  Este estudo obje�vou iden�ficar os 
desafios vivenciados por professores que atuam em uma escola de Campo no Povoado Es�va, Caxias, MA e as 
possibilidades para amenizar ou até mesmo sanar tais dificuldades. A coleta de dados ocorreu por meio de um 
ques�onário estruturado contendo cinco perguntas abertas e fechadas. Os dados receberam um tratamento quali -
quan�taivo, onde os discursos foram analisados com o Método Análise de Conteúdo com Categorização; e os 
quan�ta�vos foram dispostos em tabelas.  Verificou-se que os desafios enfrentados pelos docentes em pesquisa são a 
falta de preparo para lidar com a educação odo campo, insuficiência de recursos materiais e estruturais na escola e 
falta de acompanhamento dos pais na educação dos filhos. 
 
PALAVRAS -CHAVE:  Dificuldades; Educação do campo; Professor; Soluções.  
 
 

ABSTRACT 
 

Rural educa�on is a type of educa�on that aims to enhance the knowledge of the social prac�ce of peasants, the 
countryside as a place of work, housing, leisure, sociability and iden�ty.  When we deal with this type of teaching, it is 
essen�al to think that it goes beyond the basic knowledge acquired in the school environment, however it includes 
other dimensions such as culture; the economy; the environment, poli�cs and ci�zenship. Peasant educa�on is the 
result of the diverse demands of rural social movements in the construc�on of educa�onal public policies for land 
reform se�lements. This study aimed to iden�fy the challenges experienced by teachers who work in a field school in 
Pueblo Es�va, Caxias, MA and the possibili�es to alleviate or even remedy such difficul�es. Data collec�on occurred 
through a structured ques�onnaire containing five open and c losed ques�ons. The data received a qualita�ve and 
quan�ta�ve treatment, where the speeches were analyzed with the Content Analysis Method with Categoriza�on; 
and the quan��es were arranged in tables. Challenges faced by research teachers were found  to be unprepared to 
deal with educa�on in the field, insufficient material and structural resources at school, and lack of parental support in 
the educa�on of their children. 
 
KEYWORDS: Difficul�es; Field educa�on; Teacher; Solu�ons.  
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INTRODUÇÃO 

 

A educação do campo tem ganhado espaço nas 

discussões relacionadas à educação, estando presente 

nos âmbitos municipal, Estadual e Federal. É uma 

modalidade de ensino que obje�va educar crianças, 

jovens e adultos que vivem no campo.  

Movimentos sociais e da sociedade civil, que 

ansiavam uma educação voltada para os interesses e 

necessidades da população do campo, bem como uma 

educação que valorizasse a cultura e a iden�dade dessa 

população foram os fatores que promover am a 

intensificação desse �po de educação a par�r da 

segunda metade do século XX (TRAVESSINI, 2015, p.29). 

Dessa forma a educação do campo tem como 

intuito valorizar os conhecimentos da prá�ca social dos 

camponeses, o campo como lugar de trabalho, moradia, 

lazer, sociabilidade, iden�dade, enfim, como lugar da 

construção de novas possibilidades de reprodução 

social e de desenvolvimento sustentável.  

Ao que diz respeito aos aspectos legais que 

norteiam a educação do campo, a Cons�tuição Federal 

de 1988, no ar�go 6º preconiza: “são direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Cons�tuição” (grifo 

nosso) (BRASIL, 1988). Ou seja, a educação é um direito 

assegurada na forma da lei a todas as pessoas e 

relacionada a isso o ar�go 28 da LDB/96 determina que: 

  

Art. 28. Na oferta de educação básica para 
a população rural, os sistemas de ensino 
promoverão as adaptações necessárias à 
sua adequação às peculiaridades da vida 
rural e de cada região, especialmente: I - 
conteúdos curriculares e metodologias 
apropriadas às reais necessidades e 
interesses dos alunos da zona rural; II - 
organização escolar própria, incluindo 
adequação do calendário escolar às fases 
do ciclo agrícola e às condições climá�cas; 
III - adequação à natureza do trabalho na 
zona rural (grifo nosso) (BRASIL, 1996). 

Essas bases demonstram, portanto que não pode 

ser vista como uma modalidade de ensino, mas também 

como uma polí�ca pública que garanta a população 

camponesa os mesmos direitos educacionais garan�dos 

à população urbana, logo verifica-se que no transcorrer 

da história essa modalidade educacional sempre foi 

deixada em segunda instancia (RODRIGUES; BONFIM, 

2017).  

Portanto, trata-se de uma polí�ca pública que 

possibilita o acesso ao direito à educação de milhares 

de pessoas que vivem fora do meio urbano e que 

precisam ter esse direito garan�do nas mesmas 

proporções em que é garan�do para a população 

urbana. Entretanto, verifica-se que apesar das bases 

legais subsidiarem que a mesma deve ser ofertada de 

acordo com as condições da comunidade local e nos 

mesmos moldes da educação urbana Zeferino (2014) 

aponta que algumas dificuldades e desafios que estão 

inseridos nesta modalidade de ensino como: a escassez 

de profissionais qualificados para aturarem neste 

âmbito, falta de adequação do sistema de ensino à 

realidade dos educandos, recursos materiais entre 

outros. 

Diante desse contexto, este estudo obje�va 

iden�ficar os desafios vivenciados por professores que 

atuam em uma escola de Campo no Povoado Es�va, 

Caxias, MA e as possibilidades para amenizar ou até 

mesmo sanar tais dificuldades.  

A relevância desse estudo está voltada em 

proporcionar aos docentes maneiras que viabilizem e 

melhorem sua atuação nesta modalidade de ensino, 

proporcionado a este público uma educação de 

qualidade e nos moldes legais que a norteiam. 

 

METODOLOGIA 

 

A presente pesquisa foi realizada com o corpo 

docente da Unidade Integrada Municipal Luis Falcão, 

localizada no Povoado Es�va, Caxias, MA. 
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A coleta de dados ocorreu através de um 

ques�onário estruturado com cinco perguntas do �po 

abertas e fechadas. Esse �po de metodologia é muito 

difundida entre os pesquisadores por cons�tuir-se uma 

forma rápida e barata par obtenção de dados. Ressalta-

se que antes da aplicação dos mesmos foram entregues 

os termos de Consen�mento  de Livre e Esclarecido aos 

pesquisados para que o trabalho esteja de acordo com 

as normas do Comitê de É�ca. Dessa forma, sete 

professores do turno vesper�no par�ciparam da 

pesquisa. A análise se deu de maneira quali-

quan�ta�va.  

As perguntas discursivas (do �po abertas) 

receberam um tratamento qualita�vo baseado no 

método Análise de Conteúdo com Categorização. Bardin 

(2011, p. 47), explica que o termo análise de conteúdo 

designa:  

 

um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando a obter, por 
procedimentos sistemá�cos e obje�vos 
de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quan�ta�vos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos 
rela�vos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) 
destas mensagens. 
 
 

Neste âmbito percebeu-se a importância de se 

aplicar uma análise qualita�va pois a mesma possibilita 

a ampliação do entendimento sobre o objeto de estudo 

além de melhor esclarecer os dados quan�ta�vos, logo 

capta as nuanças da percepção dos entrevistados para 

ampliar a compreensão da realidade vivida pelos 

mesmos (CÄMARA, 2013).  

Quanto aos dados quan�ta�vos, foram dispostos 

em tabelas para melhor visualização e interpretação dos 

resultados encontrados. Essa analise exerce um papel 

auxiliar de “termômetro” ao permi�r a análise descri�va 

da realidade estudada (CÄMARA, 2013). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Em relação à formação inicial dos professores 

pesquisados, verificou-se na primeira pergunta os 

seguintes resultados: 

 

Tabela 1  – Quan�ta�vo de professores quanto à 

formação inicial. 

Formação Inicial Quan�dade de 
professores 

Pedagogia 1 

Biologia 1 

Geografia 1 

Educação Física 1 

Matemá�ca 1 

História 1 

Letras 1 

Fonte: Próprio autor, 2020.  

 

Ressalta-se que no dia em que foi realizada a 

pesquisa, não estavam presentes todo o quadro de 

professores da ins�tuição de ensino o que jus�fica as 

graduações em áreas diversificadas, condizendo com o 

nível de atuação de trabalho dos mesmos, sendo o 

ensino fundamental II. 

Quando ques�onados sobre se haviam 

especialização, 6 professores responderam de forma 

afirma�va. Sendo especificadas as seguintes - Língua 

portuguesa, História cultura e sociedade, docência do 

ensino superior, gestão e supervisão escolar, 

desenvolvimento e meio ambiente, educação e ensino 

de ciências. 

Verifica-se que nenhum dos docentes 

apresentam uma pós graduação voltada para a 

educação do campo, o que pode explicar os despreparo 

ao lidar com esse público e as dificuldades de lecionar 

os mesmos conteúdos que são trabalhados nas escolas 

de zona urbana. 

Diante disso, é preciso levar em conta que a 

formação da educação do campo sua formação requer 

princípios diferenciados da formação do educador 

urbano, pois as exigências também o são, tendo em 

vista que o ensino alternante lança con�nuamente 

desafios, cria demandas, exige que o professor/monitor 
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esteja em exercício de escuta, de diálogo e de 

sensibilidade (BERNARDI; PELIN; SANTIN, 2014). 

Na terceira questão, relacionada as dificuldades 

que os pesquisados encontram ao lidar com a educação 

do campo, encontrou-se três categorias: 1 Recursos 

didá�cos, 2 Interesse dos alunos e 3 Formação e 

família. 

Na primeira categoria Recursos didá�cos, os 

relatos foram os seguintes: 

 

Falta de recursos didá�cos, estrutura 
�sica da escola e interesse dos alunos. 
(Professor A) 
Falta de recursos (instrumentos) para 
desenvolver as a�vidades. (Professor B) 
O material didá�co e incompa�vel com a 
realidade dos alunos. (Professor E) 
Estrutura �sica (algumas salas são muito 
pequenas para a quan�dade de alunos 
que temos) falta de recursos disponíveis 
na escola (papel, �nta para quadro 
branco, etc.) Alunos faltosos, por conta do 
ônibus que as vezes falta. (Professor C)  
 

 
Na segunda categoria, “Interesse dos alunos” os 

discursos foram: 

 

Falta de interesse dos alunos em partes. 
Falta de compromisso de algumas 
autoridades e uma quadra coberta. 
(Professor D) 
 
 

Tendo em vista que a educação do campo é 

des�nada às pessoas que vivem e trabalham no campo 

é necessário que os educadores levem em conta os 

aspectos pedagógicos e metodológicos adequando-os 

ao o perfil destas pessoas (BERGAMASCO, 2013). 

Quanto ao compromisso das autoridades, 

Bergamasco (2013, p. 3) traz em sua pesquisa a seguinte 

colocação: “[...] apesar de o Brasil ser um país de origem 

agrária, a educação do campo não teve lugar e nem 

sequer foi lembrada nos textos cons�tucionais até 

1891, evidenciando o descaso com essa parcela da 

população”.  

O panorama exposto pelo autor evidencia uma 

herança deixada por esse período, influenciando em um 

quadro de precariedade no funcionamento da escola do 

campo. Dessa forma, aspectos como, infraestrutura e 

espaços �sicos inadequados, escolas mal distribuídas 

geograficamente, condições trabalhistas precárias, 

baixos salários, ausência de formação inicial e 

con�nuada adequada ao exercício docente no campo e 

uma organização curricular descontextualizada 

perfazem o cenário atual da educação do campo 

(BERGAMASCO, 2013). 

Na terceira categoria, “Formação e família” os 

pesquisados relataram: 

 

 “Falta de uma base pedagógica voltada 
para a educação do campo. (Professor F) 
A falta de um ônibus escolar de qualidade. 
Ausência da família na escola (Professor 
G). 
 
 

O professor F reconhece a necessidade de se ter 

uma preparação específica para atuar na educação do 

campo. Assim, a essência pedagógica e metodológica da 

mesma, precisa ser peculiar para pessoas do campo em 

seu espaço cultural, sem abrir mão de sua pluralidade 

como fonte de conhecimento em diversas áreas 

(BERGAMASCO, 2013). 

Na quinta e úl�ma questão do ques�onário, 

sobre a concepção do deveria ser realizada pra 

melhorar a educação do campo, observou-se 

categorias: 1a Inves�mento em formação docente, 2a 

Inves�mento estrutural, 3a Par�cipação da família, 4a 

Polí�ca Educacional. 

Na primeira categoria “Inves�mento em 

formação docente” as respostas ob�das encontram-se 

abaixo: 

Mais inves�mento em material e 
desenvolvimento de projetos na escola 
(Professor A). Inves�mentos e 
aprimoramento em formação, recursos 
nas técnicas e metodologias prá�cas na 
área. (Professor B) 
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Percebe-se mais uma vez, que esses docentes 

perfilham que para a atuação de forma eficaz na 

educação do campo, é necessário que os mesmos 

tenham um preparo específico para atuar na mesma. 

Para isso, a gestão da escola e até mesmo do munícipio 

deve incen�var os professores a estarem sempre se 

aprimorando e oferecer condições necessárias para que 

isso venha ocorrer.  

Na segunda categoria, “Inves�mento estrutural”  

observou-se as falas a seguir: 

 

Reforma na escola, transporte escolar que 
funcione regularmente (que a 
remuneração dos motoristas estejam em 
dias). (Professor C) 
 
 

Observando o discurso desse docente, verifica-se 

que o mesmo aponta o melhoramento das condições 

estruturais da escola como forma de influenciar 

posi�vamente na educação do campo. Essa situação é 

confirmada por uma pesquisa realizada pelo o Inep 

(Ins�tuto Nacional de Estudo e Pesquisa) na primeira 

década deste século XXI, onde aponta que umas das 

principais dificuldades em relação à educação do campo 

é a insuficiência e precariedade das instalações �sicas 

da maioria das escolas em que os professores trabalham 

(RIBEIRO, 2015). 

Na terceira categoria, “Par�cipação da família” 

os discursos foram os seguintes: 

 

Incen�vo dos pais, compromisso das 
autoridades em relação a salario, ônibus 
escolar e organização do espaço escolar. 
(Professor D) 
Para melhorar a educação do campo deve 
haver uma parceria entre escola e família 
(Professor G). 
 

 
Analisando as falas de cada um dos pesquisados, 

percebe-se que a possibilidade para melhorar a 

educação do campo está em a família desses alunos 

serem mais par�cipa�vos na educação de seus filhos. 

No entanto, deve-se levar em conta, que o que 

se sucede na maioria dos casos é o fato de os pais não 

terem o mínimo de instrução possível para incen�var 

seus filhos. 

Para que os pais, portanto possam perceber a 

importância da educação na vida dos filhos, é 

necessário que e escola realize a�vidades que possam 

envolver os alunos e seus pais, de modo a integrar toda 

a comunidade escolar.  

Na quarta categoria, “Polí�ca educacional”, os 

relatos foram:  

 

Adequar os conteúdos trabalhados a 
realidade dos educandos. (Professor E) 
Elaboração de uma polí�ca educacional 
de Estado voltada para o campo. 
(Professor F) 
 

 
O discurso do professor E é uma realidade 

vivenciada por muitas escolas do campo: o material 

didá�co oferecido muitas vezes é igual ao adotada nas 

escolas de zona urbana. Isso impossibilita um trabalho 

docente eficaz, uma vez que a realidade dos alunos do 

campo é diferenciada, os mesmo muitas vezes 

trabalham para a ajudar seus pais nas lavouras, 

chagando no ambiente escolar fadigados; não possuem 

o acesso a recursos de pesquisa, como internet, 

computador, celular, e ou até mesmo energia em suas 

residências. 

Este cenário é confirmado e complementado 

pela pesquisa de Ribeiro (2013, p. 4): 

 

[...] A grande maioria das escolas  rurais  
de 1ª  a  4ª  série  são  mul�sseriadas  ou  
unidocentes  e,  nestas,  atuam  muitos  
professores  com  formação  até  o  ensino  
fundamental  e,  alguns,  com  ensino  
médio.  Na medida  em  que  estes  
professores  conseguem  ampliar  a  sua  
formação  solicitam  transferência  para  
as  escolas  situadas  nos  centros  
urbanos,  mantendo -se,  desta forma, a 
precariedade do ensino oferecido pelas 
escolas rurais. 
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Observa-se, portanto, que essa situação não é 

vivenciada na maior parte dos caos pelo aluno de escola 

urbana, onde o mesmo possui maior disposição de 

recursos para seu processo de ensino aprendizagem.  

Esse cenário pode ser amenizado ou até mesmo 

resolvido pela sugestão do professor F, onde aponta 

que deveria ser elaborada uma polí�ca de Estado, 

voltada para a educação do campo. Entretanto, as 

pesquisas realizadas pelo Inep (Ins�tuto Nacional de 

Estudo e Pesquisa) na primeira década deste século XXI, 

novo milênio, nos debates nacionais com movimentos 

sociais e governo, apontou como principais dificuldades 

em relação à educação do campo: falta de 

conhecimento especializado sobre polí�cas de educação 

básica para o meio rural, com currículos inadequados 

que privilegiam uma visão urbana de educação e 

desenvolvimento (RIBEIRO, 2015). 

Ou seja, existem sim polí�cas voltadas para a 

educação do campo, no entanto por falta de despreparo 

ou até mesmo interesse por parte dos educadores em 

se aprofundar na realidade em que estão atuando, os 

mesmos passam a não ter contato com esses 

documentos. 

 

CONCLUSÃO 

 

A educação do campo, nos úl�mo tempo tem 

ganhado espaço nas pesquisa de âmbito educacional, 

esse avanço tem �do por obje�vo  enfa�zar as 

caracterís�cas próprias dessa realidade, como as 

dificuldades que enfrentam co�dianamente.  

Diante desse contexto, percebeu-se que entre os 

desafios enfrentados pelos docentes em pesquisa estão 

a falta de preparo para lidar com a educação odo 

campo, ou seja, uma formação adequada para isso; 

insuficiência de recursos materiais e estruturais na 

escola e maior par�cipação dos pais quanto ao 

acompanhamento de seus filhos neste espaço. 

Quanto às possibilidades para melhorar ou até 

mesmo sanar tais desafios, os pesquisadores 

enfa�zaram necessidade de haver uma maior 

par�cipação dos pais na educação de seus filhos, 

acompanhando-os nas a�vidades e exercendo maior 

cobrança sobre os mesmos; melhorar as instalações 

�sicas da escola dispondo de salas mais confortáveis e 

recursos didá�cos que esteja alinhados a realidade dos 

educandos e maior compromisso das autoridades em 

relação a educação do campo. 
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PARADÍGMAS EDUCACIONAIS CONTEMPORÂNEOS 
 

CONTEMPORARY EDUCATIONAL PARADIGMS 
 

Lilia Cunha de Souza ¹ 
   

RESUMO  
 

As mudanças educacionais acompanham as transformações próprias da dinâmica da vida. É um desafio para a 
educação, acompanhar simultaneamente aos avanços tecnológicos e a globalização. O obje�vo deste estudo é 
compreender, que  o paradigma extrapola a definição de teoria, sendo uma estrutura mais abrangente que se torna 
inicia�va de novas teorias; no qual foi usada metodologia de abordagem qualita�va, por se tratar de um estudo 
bibliográfico, buscando iden�ficar e descrever  a análise das publicações, fundamentadas nos paradigmas educacionais 
contemporâneos, através do processo de inves�gação, trazendo resultados capazes de proporcionar subsídios para 
discussão dos critérios que possam aprimorar as ações do educador, embasado na construção do conhecimento 
con�nuo e fundamentado nos saberes preexistente. Conclui-se que a Educação acompanha os acontecimentos e 
evolução do mundo. Não se pode ser indiferentes ao predomínio da globalização e tecnologia que vem se acentuando 
a cada momento, como a biotecnologia, levando o homem a novos rumos e novas respostas, encontrando a f ormação 
de inéditas teorias, diante a necessidade da construção dinâmica do saber.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Paradigma Educacional. Educação Contemporânea. Saberes Preexistentes. 
 
 

ABSTRACT 
 

Educa�onal changes accompany the transforma�ons of the dynamics of life. It is a challenge for educa�on, to keep up 
with technological advances and globaliza�on simultaneously. The aim of this study is to understand, that the 
paradigm goes beyond the defini�on of theory, being a more comprehensive structure that becomes the ini�a�ve of 
new theories; in which a qualita�ve approach methodology was used, as it is a bibliographic study, seeking to iden�fy 
and describe the analysis of publica�ons, based on contemporary educa�onal paradigms, through the research 
process, bringing results capable of providing subsidies for discussing the criteria that may improve the educator's 
ac�ons, based on the construc�on of con�nuous knowledge and based on pre-exis�ng knowledge. It is concluded that 
Educa�on follows the events and evolu�on of the world. One cannot be indifferent to the predominance of 
globaliza�on and technology that has been accentuated at every moment, such as biotechnology, leading man to new 
direc�ons and new responses, finding the forma�on of unprecedented theories, in view of the need for the dynamic 
construc�on of knowledge. 
 
KEYWORD: Educa�onal Paradigm. Contemporary educa�on. Preexis�ng knowledge. 
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INTRODUÇÃO 

 

As mudanças educacionais acompanham as 

transformações próprias da dinâmica da vida. É um 

desafio para a educação, acompanhar simultaneamente 

aos avanços tecnológicos e a globalização. Esta 

globalização rompe espaços e barreiras, entretanto 

pede desestruturar o processo de vida, desvelando 

novas formas de exclusão, como exemplo a exclusão 

digital. A ciência evoluiu de um preceito moderno para 

um pós-moderno, tendo predisposto o aparecimento de 

novos desafios e condicionantes das mudanças sociais. 

Todavia, a educação ainda traz um enfoque de ações 

pautadas no mecanicismo e cartesianismo da ciência 

moderna, entretanto, instrui indivíduos para o futuro 

com comportamento tradicional do passado (SALLES; 

MATOS, 2017). 

Muito se discute sobre o comportamento de 

educadores, que ainda con�nuam condicionados pela 

visão linear e determinista, atribuindo o erro como 

resposta a ignorância e incompetência do 

conhecimento do aluno. Sendo assim, predomina-se 

uma escola focada na memorização, que enfa�za 

conteúdos e produtos, não contemplando a 

interdisciplinaridade. Pode-se mencionar que o 

crescimento contemporâneo, dos saberes, necessita de 

paradigmas fundamentados numa perspec�va histórica, 

econômica, poli�ca e cultural (CALLIARI). 

           Assim esse trabalho se jus�fica pela necessidade 

refle�r sabre os paradigmas contemporâneos, tendo a 

preocupação de valorizar a construção de um saber 

contextualizado e em consonância com o avanço 

cien�fico. Visando alcançar à incitação proposta, traçou-

se como obje�vo, compreender, que o paradigma 

extrapola a definição de teoria, sendo uma estrutura 

mais abrangente que se torna inicia�va de novas 

teorias. Tanto na ciência como no campo da cognição, 

não se cons�tui do vago, mas a par�r de conhecimento 

preexistente que se reflete na construção da ciência. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão de 

literatura de abordagem qualita�va e caráter 

exploratório. Os dados foram analisados pelo método 

dedu�vo. “Método dedu�vo ou raciocínio dedu�vo é 

um processo de análise da informação que u�liza 

o raciocínio lógico e a dedução para obter uma 

conclusão a respeito de um determinado assunto” 

(SANTOS et al., 2014). 

Visando a comparação de dados e de 

conceitos, a par�r de materiais já divulgados sobre o 

tema. Foram u�lizados como fonte de inves�gação, 

documentos coletados através da base de dados 

eletrônicas Scien�fic Eletronic Library Online (SciELO), 

Literatura La�no-Americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LiLaCS). A análise foi direcionada considerando, 

o tema, de estratégia em educação, considerando a 

importância da atuação do Educador. Para a escolha dos 

documentos, foi realizada primeiramente, uma leitura 

dos �tulos e resumos de 12 publicações, 

posteriormente uma leitura criteriosa, destacando 

aspectos significa�vos e elaborando fichamento para 

obter maior clareza e disposição das informações.  

Buscando o objeto de estudo, relacionando à 

questão norteadora e a jus�fica�va do trabalho, 

chegou-se a amostra final desta pesquisa. Foram 

escolhidos 4 ar�gos que atendessem melhor a  proposta 

da temá�ca. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Fazendo a análise das publicações, 

fundamentadas nos paradigmas educacionais 

contemporâneos, percebe-se através do processo de 

inves�gação, resultados capazes de proporcionar 

subsídios para discussão dos critérios que possam 

aprimorar as ações do educador, embasado na 

construção do conhecimento con�nuo e fundamentado 

nos saberes preexistente. Percebe-se que os 
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documentes apresentam através dos seus obje�vos e 

resultados a importância da temá�ca, como mostra o 

Quadro 1. 

QUADRO 1: ESTUDOS APRESENTADOS DE ACORDO 

AUTOR, ANO, PUBLICAÇÃO, OBJETIVO E RESULTADO  

 

AUTOR  TÍTULO OBJETIVO RESULTADO 

 
CALLIARI, D. U 

 
Qualidade: 
retratos da 
educação 

brasileira da 
atualidade. 

 
Expressa pelos vários 
segmentos da comunidade 
escolar, bem como analisam 
as qualidades educacionais 
esperadas para as escolas da 
atualidade. 
 

 
Mostrou que a escola da atualidade, além 
de ensinar precisa se preocupar em ser 
capaz de formar mentes que possam 
atuar e se posicionar frente às questões 
da sociedade. 
 

 
RIBEIRO, W. C; 

LOBATO W; 
LIBERATO, R. C.  

 
Paradigma 

tradicional e 
paradigma 
emergente: 

algumas 
implicações na 

educação 

 
Levantar alguns princípios e 
pressupostos do Paradigma 
Tradicional e do Paradigma 
Emergente, como também 
visa apresentar algumas 
implicações desses dois 
paradigmas na Educação. 
 

 
Mostrou que hoje se vive em um período 
de mudanças e paradigmas, embora 
muitos trouxessem resistências de 
con�nuar nos an�gos paradigmas, o 
surgimento de novos problemas da 
realidade, nos impõe-se desafio da 
transformação do ser e agir. 

 
SALLES, V. P; 

MATOS, E. A. S 

 
A Teoria da 

Complexidade de 
Edgar Morin e o 

Ensino de Ciência 
e Tecnologia 

 
Abordada a relação do ensino 
de ciência e tecnologia e sua 
complexidade. 

 
Contempla a aproximação entre a 
perspec�va da complexidade e o campo 
da ciência e tecnologia.  Servindo para 
ampliar as questões que desafiam os 
conhecimentos cien�fico e tecnológico 
das décadas iniciais do século XXI. 
 

 
SILVA, I. R.  

 
Os quatro pilares 

da “educação 
pós-moderna” 

 
Proposta de educação trazida 
no relatório, em destaque, os 
quatro pilares da educação: 
aprender a conhecer, 
aprender a fazer, aprender a 
ser e aprender a viver juntos. 

 
Destaca a relação da educação com o 
processo de globalização e o discurso da 
pós-modernidade em âmbito mundial. 
Associando os referidos pilares e a 
educação meios de transformações da 
sociedade atual na ordenação globalizada. 
 

Fonte: Elaborado pelos autores de acordo as Referências (2019).  
 
 
              Diante a disposição do Quadro 1, sobre os 

ar�gos selecionados pode-se perceber que a Escola na 

atualidade, não pode ter resistência em acompanhar o 

desenvolvimento tecnológico, bem como, ser apto aos 

desafios da globalização. Isso sem contar, com a 

preocupação em promover mentes, que tenham 

capacidade de atuar e refle�r diante das questões 

sociais. 

As Leis de Diretrizes e Bases - LDB - Lei nº 

9.394. 1996 promulga no seu Art. 1º que a Educação 

deve prover pleno desenvolvimento da pessoa, prepará -

la para exercício da cidadania, bem como, para mundo 

do trabalho. Ou seja, a educação é direcionada a 

formação do homem é�co, emancipado e sendo 

par�cipa�vo na sociedade.  

              Nessa perspec�va, torna-se necessário 

compreender, que segundo Ribeiro, Lobato e Liberato 

(2010), o Paradigma Tradicional, baseado nos aspectos 

das ideias de René Descartes, Galileu Galilei, Isaac 

Newton e Francis Bacon, fundamenta-se no raciocínio 

do ser pensante tornando-se autônomo e reflexivo. O 

conhecimento viabiliza a evolução, que se torna a 
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verdade absoluta, tendo no modo de produção 

construir uma escola que promova o ensino, tendo a 

natureza como objeto a ser controlado. 

            Em consequência disso, o currículo escolar era 

racional e embasada no pragmá�co, racional e 

individualista. Na visão pragmá�ca a educação está 

concomitante com o progresso econômico e industrial 

da época, sendo a Educação um instrumento para a 

mul�plicação da ideologia. Já o racionalismo tem o 

enfoque de promover um ser moral e autônomo. 

           Segundo Ribeiro, Lobato e Liberato (2010), o 

Paradigma Emergente, está na linha do embasamento 

na Teoria da Rela�vidade de Albert Einstein, nas ideias 

de Niels Bohr, Karl Heisenberg e Ilya Prigogine, 

contemplando a Educação pós-moderna, tendo o 

sujeito cole�vo, par�cipação do saber, de forma 

cria�va. Sendo assim a educação deve ser 

contextualizado, interdependente com o Universo e 

incontestavelmente resolu�vo. Essa noção de 

interdependência na Educação promove a 

interdisciplinaridade e a gestão democrá�ca. Além 

disso, é uma Educação comprometida com a as 

experiências de vida e com a sua formação é�ca e 

polí�ca.  O ser humano vive em constante busca e 

inquietação, pois as verdades não são absolutas e tão 

pouco inques�onáveis. 

           De acordo com Silva (2008), o erro é visto como 

elemento de reorganização do processo cogni�vo e da 

transformação, e se jus�fica, pois somos seres 

limitados, e o erro é humano. A Escola quân�ca 

transcendente, par�cipa�va e cria�va busca o enfoque 

que direciona a aprendizagem do aluno, na sua crí�ca e 

argumentação. A Escola torna-se heterogênica, tendo 

apreço à tolerância e à diversidade diante do princípio 

da igualdade. 

 Vive-se em um mundo em rede, funcionando 

de maneira interdependente, refle�ndo também na 

educação e toda comunidade escolar. Existem ainda 

educadores que não sabem trabalhar em rede, e a 

sociedade, em geral, não sabe viver em uma esfera de  

interdependência. Entretanto, novas habilidades e 

competências são exigidas para con�nuidade da 

aprendizagem ao decorrer da vida, conhecendo a 

pluralidade e os múl�plos saberes.  

 

CONCLUSÃO 

 

A Educação extrapola ao ambiente escolar, 

mesmo vivendo paradigma cartesiano e newtoniana é 

impossível passar despercebido pelas contribuições e 

ideologias, como por exemplo, a de Paulo Freire, que 

nos leva a uma visão de educação libertadora, 

destacando que homem está em constante 

transformação, atravessando barreiras e chegando a 

uma interpretação quân�ca e holís�ca. 

A mudança de paradigmas requer muita 

reflexão, pois trás com sua evolução divergências que 

devem ser sanadas com cautela, pois fomos criados e 

muitas vezes formamos por paradigmas retroa�vos. 

Mas é um desafio a ser vencido, visto que vivemos em 

cole�vidade buscando uma aprendizagem 

contextualizada e interdisciplinar, buscando um 

paradigma emergente. 

Assim, conclui-se que a Educação acompanha 

os acontecimentos e evolução do mundo. Não se pode 

ser indiferentes ao predomínio da globalização e 

tecnologia que vem se acentuando a cada momento, 

como a biotecnologia, levando o homem a novos rumos 

e novas respostas, encontrando a formação de inéditas 

teorias, diante a necessidade da construção dinâmica do 

saber.  
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COMO A EDUCAÇÃO CONTINUADA, VOLTADA À  HUMANIZAÇÃO DA ENFERMAGEM,  
REFLETE NA AUTOESTIMA DO PACIENTE ONCOLÓGICO 

 

AS CONTINUED EDUCATION, AIMED AT HUMANIZATION OF NURSING,  
REFLECTS IN THE SELF-ESTEEM OF THE ONCOLOGICAL PATIENT 

 
 

                                                                                                                                           Lilia Cunha Souza ¹ 
 
 

RESUMO 
 

Introdução: A Educação Con�nuada promove a sensibilidade das ações de cuidado da enfermagem de forma 
humanizada, não desprezando a capacitação técnica e cien�fica , favorecendo na autoes�ma do paciente; refle�ndo 
no sucesso do tratamento. Obje�vo: Descrever os reflexos da educação con�nuada, voltada à humanização da 
enfermagem, na autoes�ma do paciente oncológico.  Método: Estudo de abordagem qualita�va, por se tratar de uma 
pesquisa de revisão sistemá�ca de literatura .  Resultados: Diante dos ar�gos selecionados buscou-se descrever a 
importância da Educação Con�nuada, voltada à humanização do profissional de enfermagem que favorece a 
qualidade da assistência do paciente oncológico. Tendo em vista as categorias: Alterações imunológicas, �sicas e 
emocionais; Educação Con�nuada e as Condutas Terapêu�cas. Conclusão: Conclui-se que a Educação Con�nuada 
favorece a humanização da assistência, potencializando a autoes�ma do paciente; refle�ndo de forma favorável em 
sua saúde.    
 
PALAVRAS -CHAVE: Oncologia. Educação Con�nuada. Humanização da Assistência. Autoes�ma. 
 

 
ABSTRACT 

 
Introduc�on: Con�nuing Educa�on promotes the sensi�vity of nursing care ac�ons in a humanized way, not neglec�ng 
technical and scien�fic training, favoring the pa�ent's self-esteem; reflec�ng on the success of the treatment. 
Objec�ve: To describe the reflexes of con�nuing educa�on, focused on the humaniza�on of nursing, on the self-
esteem of cancer pa�ents. Method: Qualita�ve study, as it is a systema�c literature review research. Results: In view of 
the selected ar�cles, we sought to describe the importance of Con�nuing Educa�on, focused on the humaniza�on of 
nursing professionals who favor the quality of care for cancer pa�ents. In view of the categories: Immune, physical and 
emo�onal changes; Con�nuing Educa�on and Therapeu�c Conduct. Conclusion: It is concluded that Con�nuing 
Educa�on favors the humaniza�on of assistance, enhancing the pa�ent's self-esteem; reflec�ng favorably on your 
health. 
 
KEYWORD: Oncology. Con�nuing Educa�on. Humaniza�on of Assistance. Self esteem. 
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INTRODUÇÃO 
                                                                                                     

A Educação Con�nuada, voltada à humanização 

da enfermagem, chega como um desafio na promoção 

da consciência do significado amplo de saúde, 

enfa�zando a reciprocidade, a troca e a integração 

entre diversas áreas, buscando a solução de problemas 

de forma abrangente e global. A interdisciplinaridade é 

um requisito para uma Educação Con�nuada que 

estabeleça mudanças de a�tude ins�tucional  e 

individual. 

Atualmente, a Educação Con�nuada promove a 

sensibilidade das ações de cuidado de forma 

humanizada, não desprezando a capacitação técnica e 

cien�fica. Porém o destaque é um conjunto de prá�cas 

que obje�vam mudanças significa�vas nos modelos 

hegemônicos de estruturação e atenção à saúde. É uma 

aquisição de conhecimentos, para inves�r na 

capacidade profissional e desenvolvimento interpessoal, 

considerando a realidade humana, ins�tucional e social. 

Assim o processo de saúde de fortalece no acolhimento 

e solidariedade entre os envolvidos, promovendo a 

autoes�ma do paciente e seu bem estar (PENA, 2014). 

A autoes�ma é a capacidade de sa�sfação do 

individuo, consigo mesmo; é se contentar com sua 

forma de vida, valorizando seu potencial, tendo 

confiança em suas realizações, decisões e promovendo 

seu bem estar de forma segura onde a convicção é 

pejora�va para driblar as intercorrência e agravos 

impostos pelas situações importunas decorrentes da 

vida (MOREIRA, 2015). 

Segundo Pena, Camargo e Matos  2014, o 

enfermeiro oncológico junto com a equipe 

mul�profissional deve aliar, à terapia, a humanização, 

abrangendo um olhar integral ao paciente, em busca de 

estratégias que valorizem sua autoes�ma, que minimize 

e controle a doença, promovendo o o�mismo e a 

persistência ao tratamento. A busca desse 

entendimento consiste em um constante processo de 

Educação Con�nuada, voltada à humanização da 

enfermagem, enfa�zando ações no enfrentamento e 

sucesso dos cuidados.  

De acordo com Souza et al, 2013, o 

enfrentamento posi�vo, provoca mudanças fisiológicas 

favoráveis à produção de neurotransmissores que 

trazem sensação de alívio e bem estar, es�mulando o 

organismo à produção de defesas naturais, que levam 

os pacientes responderem melhor ao tratamento, 

evoluindo até mesmo para remissão, menor tempo de 

hospitalização, trazendo sa�sfação par a os profissionais 

oncológicos , sucesso da assistência e qualidade de vida 

do paciente. 

Segundo o Ins�tuto Nacional de Câncer (INCA, 

2018), a doença oncológica é um problema de saúde 

pública no mundo e que em 2015 levaram a 209.780 

óbitos no Brasil, destacando que 80% a 90% dos 

cânceres estão associados a fatores do ambiente 

natural, ocupacional, social e cultural. O cigarro, 

radiação solar, vírus, alimentos, toxinas são fatores de  

risco de acordo a exposição, mudando assim o perfil 

epidemiológico, baseado também na crescente 

expecta�va de vida, aprimoramento dos diagnós�cos e 

a qualificação dos informa�vos.  

Nesse entendimento, a possibilidade de 

desenvolver vários �pos de neoplasias pode ser 

reduzida com mudanças no es�lo de vida e hábitos 

saudáveis. Segundo Bortoncello, Almeida e Peres, 2013, 

a doença neoplásica é enfrentada pela sociedade, como 

um diagnós�co doloroso e amedrontador, o paciente 

tende a apresentar sintomas depressivos e de 

ansiedade, comprometendo sua autoes�ma e 

consequentemente suas defesas naturais.  

Diante de todo esse contexto, a mo�vação para 

esse estudo surgiu a par�r dos resultados benéficos, 

que a Educação Con�nuada, pode trazer para 

humanização do profissional de saúde. Além disso, a 

Educação Con�nuada capacita, atualiza, recicla e forma 

profissionais embasados no aspecto cien�fico, técnico e 

acima de tudo no compromisso de acolher o paciente, a 

equipe e todos os envolvidos. Também foi possível 



 
 

 
 

constatar que a doença oncológica vem acompanhada 

pela baixa autoes�ma e que durante o cuidado da 

equipe de enfermagem essa dimensão muitas vezes não 

é considerada como uma das prioridades. 

           Entende-se que a baixa autoes�ma compromete 

a imunidade do indivíduo, dificultando a produção de 

substâncias químicas e deprimindo as defesas naturais 

do organismo, o que dificulta a adesão e sucesso do 

tratamento. Percebe-se também que o cuidado 

humanizado proporciona o bem estar do paciente 

oncológico, criando vínculo com este e a família, 

melhorando assim, a sua autoconfiança e o 

enfrentamento da doença. Portanto a mo�va ção para 

este estudo deve-se a par�r de todo esse panorama, 

visto que a Educação Con�nuada favorece o 

entendimento e aprimora o cuidado. Frente ao 

conteúdo exposto surgiu como questão norteadora: 

como a Educação Con�nuada, voltada à humanização 

da enfermagem, reflete na autoes�ma do paciente 

oncológico. 

Deste modo foi possível perceber a relevância 

do tema, diante da observação da carência de registros, 

detalhados, na literatura a cerca dos bene�cios da 

Educação Con�nuada, voltada à humanização da 

enfermagem, na autoes�ma do paciente oncológico, 

visto que, mais de 500 mil novos diagnós�cos de câncer 

foram registrados em 2015 no Brasil, segundo o INCA, 

2018. Diante de toda abordagem, no compromisso com 

a qualidade da saúde e no intuito de alcançar à 

incitação proposta, traçou-se como obje�vo: descrever 

como a Educação Con�nuada, voltada à humanização 

da enfermagem, reflete na autoes�ma do paciente 

oncológico. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo trata-se de uma revisão 

sistemá�ca de literatura de abordagem qualita�va. “A 

revisão sistemá�ca responde a uma pergunta 

claramente formulada u�lizando métodos sistemá�cos 

e explícitos para iden�ficar, selecionar e avaliar 

cri�camente pesquisas e analisar dados de estudos 

incluídos na revisão” (SEVERINO, 2014). 

Propondo responder os obje�vos dessa 

pesquisa, foi u�lizado como fonte de inves�gação 

levantamentos bibliográficos coletados através da base 

de dados eletrônicas Scien�fic Eletronic Library Online 

(SciELO), Literatura La�no-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde (LiLaCS), Biblioteca de Enfermagem 

(BDENF). 

Os critérios de inclusão �veram relação direta 

com o tema, evidenciando, com precisão, os obje�vos 

desse estudo, relacionando à questão norteadora e a 

jus�fica�va do trabalho, buscando contemplar 

informações relevantes à inves�gação. Foram u�lizados 

como critérios de inclusão textos completos em 

português, publicados entre 2013 até 2019. 

           Foram u�lizados como descritores Oncologia; 

Educação Con�nuada; Autoes�ma; Humanização de 

Enfermagem. Destacando 34 documentos dos quais 11 

foram excluídos por não atender os obje�vos elencados 

e 03 não foram disponibilizados integralmente para 

consulta. Sendo totalizados 20 ar�gos para elaboração 

da pesquisa. 

 Os dados foram analisados pelo método 

dedu�vo. “Método dedu�vo ou raciocínio dedu�vo é 

um processo de análise da informação que u�liza 

o raciocínio lógico e a dedução para obter uma 

conclusão a respeito de um determinado assunto.”  

(SEVERINO, 2014). 

 

RESULTADOS 

 

Este trabalho cons�tui a análise das 

publicações, fundamentadas na Educação Con�nuada 

da enfermagem, que refletem na autoes�ma do 

paciente oncológico, trazendo bene�cios e sucesso do 

tratamento. Nessa abordagem chegou-se à composição 

da pesquisa analisando os 20 ar�gos obedecendo aos 

critérios de inclusão anteriormente estabelecidos e 



 
 

 
 

posteriormente apresentados na síntese dos ar�gos 

analisados. Na iden�ficação das fontes, para localização 

dos ar�gos, 9 são oriundos da base de dados SciELO e 7  

da LilaCS e 4 BDENF. 

Em relação ao �po de revista os quais os 

ar�gos foram publicados, 1 ar�go foi na área médica, 1  

na de psicologia, 1  na de teologia e 17 na área de 

enfermagem.  No tocante ao delineamento 

metodológico 8 foram ar�gos cien�ficos 

correspondentes a revisões integra�vas, 4 de  revisões 

descri�vas e 8 de estudos transversais.  

A par�r desse preceito, buscou-se desenvolver 

uma analise integral com dados anteriores das suas 

metodologias para entender, interpretar e apresentar 

os aspectos da temá�ca do estudo. Ao analisar os 

ar�gos, destacou-se como principais categorias 

apresentadas pelo estudo: Alterações imunológicas, 

�sicas e emocionais; A Educação Con�nuada e as 

Condutas Terapêu�cas. 

 

DISCUSSÃO 

 

           De acordo com os resultados dos estudos 

apresentados, observa-se que os reflexos dos bene�cios 

da Educação Con�nuada, voltada à humanização da 

enfermagem, na autoes�ma do paciente oncológico, 

pode ser um fator diferencial no sucesso do tratamento 

e qualidade de vida do paciente, possibilitando a 

remissão ou até mesmo a cura da doença oncológica. 

Assim diante das categorias apresentadas é possível 

explanar, essa abordagem.  

 

ALTERAÇÕES IMUNOLÓGICAS, FÍSICAS E EMOCIONAIS 

 

Quando o paciente recebe o diagnós�co de 

doença oncológica naturalmente ele associa à morte, 

manifestando tristeza, irritabilidade, pessimismo e baixa 

autoes�ma entrando em um estágio de ansiedade 

produzindo substâncias que comprometem a resposta 

imunológica. Simões relata que qualidade de vida fica 

comprome�da, dificultando a aceitação da doença, 

interferindo no tratamento e agravando o prognós�co. 

Com isso o indivíduo fica mais exposto à patologia e 

mais susce�vel às infecções. (SIMÃO, 2017). 

Segundo Bortoncello, Almeida e Pereira e 

confirmado por Ferreira et al. o Sistema Imunológico 

deprimido, pela baixa autoes�ma do paciente, produz 

neurotransmissores como noradrenalina, que 

desencadeiam o medo, o desespero e a agitação, o 

estresse também eleva consideravelmente o índice de 

produção de cor�sol, provocando desequilíbrio no 

organismo, baixando a imunidade (BORTOCELLO, 2013 

FERREIRA, 2015). 

Ainda, segundo os autores citados acima, a 

baixa autoes�ma a�nge a imunovigilância do 

organismo, pois diminuem as a�vidades de defesas, 

como as ações das células natural killer (NK) que 

detectam mutações e controlam sua proliferação. 

Também os linfócitos T (CD8), que são capazes de 

reconhecer células cancerígenas e a�vadas pelas 

citosinas dos linfócitos T (CD4) vão produzir 

citotoxidade, processando as células tumorais. Com a 

deficiência dessas defesas, o organismo fica vulnerável e 

não adere ao tratamento, onde a enfermagem, no 

processo da conquista do paciente busca um diálogo 

acolhedor, impulsionando a expecta�va da cura e por 

consequência a reabilitação imunológica. 

Nesse momento a Educação Con�nuada, 

destaca-se no papel de preparar profissionais com um 

olhar holís�co ao paciente e não focada na patologia. 

De acordo com Sousa et al 2013, o enfrentamento ajuda 

a estabilizar a imunovigilância do organismo, sendo 

estratégia da enfermagem promover um ambiente 

caloroso e de encorajamento, pois assim o paciente 

reduz a angus�a, aumenta a produção de 

neurotransmissores, como serotonina, desencadeando 

a sensação de bem-estar, aceitando a doença e 

elevando a autoes�ma, favorecendo o organismo a se 

reabilitar e reestruturar o seu sistema imunológico. Com 

isso há uma maior resistência as possíveis intervenções, 



 
 

 
 

diminui o risco de infecção e há uma melhor adaptação 

à agressividade dos fármacos. 

Independente dos cuidados e resistência da 

agressividade do tratamento é esperado mudanças no 

aspecto �sico, causando desconforto ao paciente. Como 

a cultura da sociedade sempre colocou regras e padrões 

de beleza, determinando a aceitação do indivíduo no 

meio social, baseado na sua aparência e apresentação é 

um momento, que a autoes�ma do paciente, deve ser 

es�mulada através do diálogo, incen�vo e acolhimento.  

 Segundo Leite, Nogueira e Terra,  2015 e 

acreditado por Baccoli, Atzingen, Mendonça, 2018  e 

Gomes, Soares, Silva12 a aparência é um fator tão 

importante na sociedade, que quando a imagem 

desagrada, acaba afetando o emocional, o �sico e o 

social, pois existe uma ín�ma relação do que 

enxergamos com o psicológico de cada indivíduo. 

            Na visão de Baccoli, Atzingen, Mendonça, 2018  

mudanças no estado �sico provoca um grande impacto 

social, devido à insa�sfação com a aparência. A alopecia 

é o efeito colateral indesejável, que causa bastante 

desconforto e muitas vezes, o confinamento. Manchas 

nas unhas, perda de massa muscular, mudança da 

tonalidade da pele, alterações no paladar, lesões na 

mucosa oral também causa grande desalento no 

paciente. Além disso, a toxidade gastrointes�nal 

provoca náuseas, vômitos e diarreia afetando o 

equilíbrio nutricional e hidroeletrolí�co. 

Segundo Gomes, Soares, Silva, independente 

do estado emocional do paciente, o sistema fisiológico 

tende a sofrer alterações, devido à agressividade das 

drogas u�lizadas nos protocolos quimioterápicos, 

afetando células no estado patológico e sadio, 

principalmente as células de mul�plicação rápida. A 

radioterapia também provoca graves alterações, porém 

focadas nas imediações do local que é empregada a 

radiação (GOMES, 2016).  

Assim apoiar o indivíduo para atravessar essa 

fase, é uma função importante da equipe de 

enfermagem, pois é necessário revelar ao paciente, da 

sua posição de vulnerabilidade diante da terapêu�ca, 

das possíveis intercorrências que podem atravessar  

diante dos aspectos sinuoso do tratamento. Visto que o 

paciente preparado, acolhido e confiante na equipe, 

consegue driblar a baixa autoes�ma e ter mais 

resistência para vencer os ciclos da terapêu�ca. 

 

A EDUCAÇÃO CONTINUADA E AS CONDUTAS 

TERAPEUTICAS 

 

A adesão ao tratamento é o compromisso e 

concordância do paciente ao protocolo, aceitando as 

condutas do processo, como internações e os ciclos de 

medicamentos. Segundo Sousa et al 2013, é 

fundamental  inves�r na Educação focada a 

humanização da enfermagem pois estabelece uma 

relação de aproximação e confiança entre o enfermeiro -

paciente-familiar, facilitando o diálogo sobre a 

patologia, suas possíveis complicações, sua 

possibilidade de remissão, a importância do 

autocuidado, da autoes�ma e principalmente a 

persistência da terapêu�ca. 

O paciente mostra sinais de como quer ser 

tratado, cabe ao enfermeiro ter sensibilidade de 

interpretar as suas necessidades, até mesmo nas suas 

expressões não verbais. O cuidado não deve ser 

remediado só a enfermidade, mas a integridade da sua 

cidadania, contemplando suas escolhas, liberdade e 

autonomia. Assim a Educação Permanente foca o 

processo de acolhimento em todas as condutas de 

enfermagem. 

De acordo com Pena, 2014 Camargo e Matos, 

2014, quando o paciente possui uma qualidade de vida, 

apoio da família, acesso ao tratamento e compromisso 

dos profissionais de saúde, ele consequentemente se 

sente mais seguro e confortável, com isso passa a 

responder com sucesso ao tratamento ficando menos 

tempo hospitalizado e alcançando a remissão e até 

mesmo a cura da doença. 



 
 

 
 

No que concerne ao enfoque de Costa et al, 

2013. e reafirmado por Souza et al. e Lopes, o 

enfermeiro precisa conhecer seu cliente de forma 

individualizada, reconhecendo suas necessidades, 

promovendo a confiança, o conforto e o o�mismo. 

Sendo é�co e embasado nos princípios morais 

estabelecer condutas que venham atender as relações 

interpessoais, como ouvir e acolher seus sen�mentos 

(SOUZA, 2013).  

A Educação Con�nuada, voltada à humanização 

da enfermagem, viabiliza o aspecto cien�fico, porém 

destaca a assistência de proximidade humana, 

valorizando os aspectos de autonomia e dignidade do 

paciente, priorizando a expressão de suas aflições, 

proporcionando o diálogo e vivenciando o seu 

momento de forma é�ca. Segundo Domingues, Mendes 

e Marinho, a atenção, o carinho, o toque, a simpa�a e a 

gen�leza são instrumentos que ultrapassam o 

atendimento técnico e possibilita resultados favoráveis 

ao tratamento e bem estar do indivíduo (COSTA, 2013).  

Segundo Pena, Camargo e Matos, 2014 

preparar a família para o envolvimento nos cuidados é 

de suma importância para garan�r a con�nuidade da 

assistência humanizada e por consequência a adesão ao 

tratamento. Orientar sobre a higiene, principalmente a 

lavagem das mãos, sobre uma dieta saudável, uma boa 

hidratação, os procedimentos diante dos efeitos dos 

medicamentos, saber avaliar a necessidade de procurar 

o serviço de emergência e aceitar com naturalidade as 

mudanças da imagem corporal, encorajando sempre o 

paciente. 

No entendimento de Silva et. Al, 2017. a 

Educação Con�nuada é um momento estratégico, de 

capacitação, para a enfermagem aprimorar sua 

sensibilidade e acolhimento, pois o paciente oncológico 

precisa ser afe�vamente es�mulado todo o tempo. 

Diante das mudanças �sicas o psicológico também é 

afetado no processo da doença, desafiando as ações da 

enfermagem. Assim, estratégias de terapia em equipe 

favorecem a troca de experiências dolorosas e incen�va 

o fortalecimento, por isso muitas clínicas dispõem seus 

pacientes em grupos no formato de semicírculo. A 

aparência �sica também é um grande mo�vo de 

apreensão e pode ser amenizado com ações de 

incen�vo de uso de lenços, perucas e maquiagens. 

Assim o sucesso do tratamento está 

diretamente ligado à autoes�ma, fatores atribuídos 

principalmente ao psicológico, ao convívio familiar e a 

humanização da equipe oncológica. Segundo Santos et 

al., as intervenções de assistências devem ser 

elaboradas priorizando a qualidade de vida, trazendo 

resultados favoráveis à terapêu�ca. O apoio emocional 

individualizado, terapias cogni�vas comportamentais e 

terapias sociais, vão es�mular o relaxamento e a 

expressividade do paciente favorecendo seu bem estar  

(SANTOS, 2013). 

Conforme Souza J. e Souza C., o trabalho de 

apoio emocional individualizado consiste no es�mulo do 

desenvolvimento da pessoa, no crescimento individual e 

na conduta da aceitação da vida, dando subsídio para 

que o indivíduo possa se perceber e evoluir diante das 

intercorrências. O enfermeiro no constante processo de 

Educação Con�nuada, voltada à humanização, se 

aprimora e desenvolve capacidade de conduzir esse 

processo, por se tratar de um olhar externo, crí�co e 

voltado a desenvolver a autoes�ma do paciente 

es�mulando o desejo de vencer a doença e dar 

con�nuidade a sua vida (SOUZA, 2017). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mesmo com a evolução tecnológica e 

inves�mento de sucesso na pesquisa médica cien�fica, 

o câncer con�nua sendo um diagnós�co traumá�co. 

Com a evolução dos fármacos e protocolos de 

tratamento, muitas doenças neoplásicas passaram a ter 

prognós�co de remissão ou, até mesmo, cura. Porém, a 

terapia humanizada, abrange um olhar integral ao 

paciente, em busca de estratégias que valorizem sua 

autoes�ma, fator preponderante para o sucesso do 



 
 

 
 

tratamento. Assim a Educação Con�nuada do 

profissional de enfermagem se faz necessária nesse 

contexto de humanização. 

Diante do estudo, ficou evidente que a 

manifestação emocional com o impacto do diagnós�co, 

desestabiliza todo processo mental e fisiológico do 

indivíduo, potencializando a baixa autoes�ma e 

influenciando diretamente na estabilidade imunológica, 

desestruturando todo equilíbrio orgânico, acarretando 

em intercorrências que dificultam o início do 

tratamento e sua con�nuidade. 

Evidencia-se que trabalhar inicialmente as 

emoções e buscar estabilizar suas angus�as e 

ansiedades é o primeiro passo no processo de 

valorização da sua autoes�ma, que com isso vai 

es�mular a produção de neurotransmissores que 

intervém diretamente na imunidade do paciente, 

possibilitando reagir com mais resistência às fazes 

dolorosas dessa doença, inclusive enfrentar a 

agressividade do tratamento com mais vitalidade e bom 

humor. 

Sendo assim é incontestável a importância da 

atuação do enfermeiro no acompanhamento do 

paciente oncológico, visto que se faz necessário uma 

con�nua Educação, com um olhar humanizado, que 

venha preparar e qualificar o enfermeiro para os 

desafios empregados por essa patologia. O 

acolhimento, a humanização, o olhar holís�co, o apoio 

emocional, a família e a espiritualidade são estratégias 

ao enfrentamento do paciente diante do câncer, 

buscando elevar sua autoes�ma es�mulando a busca da 

sobrevivência e cura. Tendo esse trabalho relevância  no 

campo da Educação, visto que a atualização e 

con�nuidade do conhecimento es�mula o profissional 

perceber, o seu papel de atuação na promoção da 

saúde do paciente, no seu contexto mais amplo.  

Ao responder o obje�vo de estudo foi possível 

perceber que Educação Con�nuada vai além do 

conhecimento técnico e cien�fico, mas principalmente, 

na construção de profissionais capazes de perceber a 

relevância de ações humanizadas, diante ao paciente. 

Assim, valoriza-se um acolhimento de forma clara e 

concisa, na preocupação do impacto da sua maneira de 

proceder e em seus relacionamentos emocionais, 

físicos, sociais e familiares. O processo de trabalhar a 

humanização da enfermagem proporciona, de forma 

ampla, uma prevenção pessoal e cautelar com o bem 

estar do paciente e sua autoes�ma; colocando em 

prá�ca sua real cidadania e o compromisso de planejar 

e promover uma assistência de qualidade.  
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RESUMO 

A a�vidade de leitura se faz presente em todos os níveis educacionais das sociedades letradas. Tal presença, sem 
dúvida marcante e abrangente, começa no período de alfabe�zação, quando a criança passa a compreender o 
significado potencial de mensagens registradas através da escrita. Após esta fase de iniciação, o aluno con�nua a se 
encontrar com livros-textos (materializados, na prá�ca escolar, sob a forma de livro adotado, texto base, bibliografia 
obrigatória, leitura suplementar, apos�lha etc.) ao lo ngo de toda a sua trajetória acadêmica. A própria ins�tuição 
escolar, principal responsável pelo ensino do registro verbal (principalmente ler e escrever) da cultura dos dias atuais, 
concebe o livro didá�co ou não como um instrumento básico, como um comp lemento primeiro às funções 
pedagógicas exercidas pelo professor. Em verdade, seria di�cil conhecer uma escola onde o ato de ler não es�vesse 
presente – isto ocorre porque o patrimônio histórico, cultural e cien�fico da humanidade se encontra fixado em 
diferentes �pos de livros. Assim, o acesso aos bens culturais, proporcionado por uma educação democrá�ca, pode 
muitas vezes significar o acesso aos veículos onde esses bens se encontram registrados – entre eles, o livro. Em 
termos de educação ins�tucionalizada, além de ligar-se à aquisição de experiências, a mensagem escrita é uma das 
fontes primeiras que disparam a ação educa�va exercida pelo professor. Nas escolas brasileiras os diferentes �pos de 
documentos colocam-se no centro da vivência professor-aluno, despontando como medidores dessa relação e/ou 
veículos para ins�gar discussões, reflexões ou novas prá�cas. A relação cultura -leitura é clara e patente: qual é ou foi 
o professor que jamais adotou ou recomendou a leitura de livros a seus alunos d urante o transcorrer de seus cursos? 
Até mesmo a atualização dos professores fica na dependência de leituras diversas, e por que não dizer, a preparação e 
reformulação de seus programas de ensino.  
 
PALAVRAS -CHAVE: Leitura, Alfabe�zação, Educação Democrát ica, Professor-aluno.  
 

 
ABSTRACT 

 
Reading ac�vity is present at all educa�onal levels of literate socie�es. Such a presence, undoubtedly striking and 
comprehensive, begins in the literacy period, when the child begins to understand the poten�al meaning of messages 
recorded through writing. A�er this phase of ini�a�on, the student con�nues to meet with textbooks (materialized, in 
school prac�ce, in the form of adopted book, basic text, mandatory bibliography, supplementary reading, apos�lle 
etc.) throughout their en�re trajectory academic. The school ins�tu�on itself, primarily responsible for teaching the 
verbal record (mainly reading and wri�ng) of today's culture, conceives the textbook or not as a basic instrument, as a 
first complement to the pedagogical func�ons exercised  by the teacher. In fact, it would be difficult to know a school 
where the act of reading was not present - this is because the historical, cultural and scien�fic heritage of humanity is 
fixed in different types of books. Thus, access to cultural goods, p rovided by a democra�c educa�on, can o�en mean 
access to vehicles where these goods are registered - among them, the book. In terms of ins�tu�onalized educa�on, 
in addi�on to being linked to the acquisi�on of experiences, the wri�en message is one  of the primary sources that 
trigger the educa�onal ac�on exercised by the teacher. In Brazilian schools, different types of documents are placed 
at the center of the teacher-student experience, emerging as measures of this rela�onship and / or vehicles  to 
ins�gate discussions, reflec�ons or new prac�ces. The culture -reading rela�onship is clear and clear: which is or was 
the teacher who never adopted or recommended reading books to his students during the course of their courses? 
Even the upda�ng of teachers depends on different readings, and why not say, the prepara�on and reformula�on of 
their teaching programs. 
 
KEYWORDS: Reading, Literacy, Democra�c Educa�on, Teacher -student. 
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INTRODUÇÃO 

 

Buscar um significado mais profundo e propício 

para a história do ato de ler: eis a meta fundamental 

desse ar�go. Uma resposta para a pergunta “O que é 

ler?” envolve um trajeto de inves�gação cuidadoso e 

lento, pois exige uma série de reflexões de caráter 

interdisciplinar. Exige ainda, caso queira sustentar e 

orientar novas propostas pedagógicas, um desvio dos 

dogmas importados (em psicologia existe muito disso...) 

e um quase desprezo por teorias superficiais (MARTINS, 

1976). 

No Brasil, as preocupações sobre a ciência da 

leitura vão assim ao sabor de solavancos e supetões. É 

moda recorrente falar, de quando em quando, que o 

brasileiro não lê; que as bibliotecas tornam-se espaços 

inúteis por falta de leitores; que a televisão é uma 

ameaça à sobrevivência da leitura; que a escola não 

está ensinando o aluno a ler; que o mercado do livro cai 

dia-a-dia etc. As crí�cas, às vezes redundantes, são 

inversamente proporcionais às ações corre�vas. 

Quando surge alguma tenta�va de mudar a situação 

(que é de crise, sem dúvida), peca-se pela inexistência 

de dados para fundamentar uma prá�ca mais 

consequente e transformadora. E o Estado parece 

desdenhar as crí�cas, sorrindo com a estagnação do 

livro. E tudo con�nua na mesma, na área da leitura. 

Afinal, leitura ou “lei dura”? 

Há muito tempo afirma-se que o conhecimento 

chega às escolas através do material impresso. Não 

negamos a importância e validade de outros veículos 

(televisão, rádio, cinema, teatro etc.) para a circu lação 

de dados culturais, porém as próprias condições de 

nossas escolas fazem com que o livro (ou similar) 

con�nue a ser o instrumento mais u�lizado em sala de 

aula. Daí a necessidade de uma visão mais coerente 

sobre o ato de ler por parte daqueles envolvidos com a 

educação do povo; daí a necessidade da formação de 

leitores que saibam trabalhar cri�camente o material 

escrito (Mar�ns, 1976). 

O discurso sobre a leitura realizada pelo povo 

brasileiro ainda está em estado placentário, esperando 

por um maior número de contribuições (pesquisas), a 

fim de se desenvolver. Em verdade, a bibliografia 

específica é irrisória, os interessados são poucos, os 

dados obje�vos são quase que inexistentes. Talvez seja 

por estes mesmos mo�vos que o ensino da leitura vem 

seguindo os ditames do acaso (o descaso) ou 

simplesmente re-copiando os modelos de orientação, 

provindos do exterior. As diversas crí�cas apontam uma 

insa�sfação visível em torno da crise da leitura; daqui 

por diante é necessário que um maior número de 

inves�gadores comece a estudar mais sistema�camente 

o problema. Sem teorias específicas, porém, 

con�nuaremos no processo de ensino – e – erro (com 

índice maior de erros), contribuindo para com o decreto 

de morte da leitura e para com a completa eli�zação do 

livro no território nacional (Mar�ns, 1976). 

 

NÃO HÁ DOCÊNCIA SEM DISCÊNCIA 

 

Deve-se deixar claro que, embora o interesse 

central seja considerar neste texto saberes 

indispensáveis à prá�ca docente de professoras ou 

professores crí�cos, progressistas, alguns deles são 

educadores conservadores. São saberes demandados 

pela prá�ca educa�va em si mesma, qualquer que seja a 

opção polí�ca dos mesmos. Durante a leitura vai 

cabendo ao leitor/leitora a a�vidade de perceber se 

este saber referido corresponde à natureza da prá�ca 

progressista ou conservadora, ao contrário de ser 

exigência da prá�ca educa�va, independentemente de 

sua cor ou opção ideológica. Sabe-se, por outro lado, da 

forma não sistemá�ca. É legí�mo acrescentar a 

importância de uma reflexão como formação docente e 

a prá�ca crí�co-educa�va. Sobre esse aspecto, vejamos 

o que afirma Freire (1996, p. 21): 
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O ato de cozinhar, por exemplo, supõe 
alguns saberes concernentes ao uso do 
fogão, como acendê-lo; como equilibrar 
para mais ou para menos a chama; como 
lidar com certos riscos, mesmo remotos, 
de incêndio; como harmonizar os 
diferentes temperos numa síntese 
gostosa e atraente. 

 

Comungando com o pensamento do autor 

supracitado acreditamos que a maneira de cozinhar vai 

preparando o novato, ra�ficando alguns daqueles 

saberes, re�ficando outros; e vai possibilitando que ele 

se torne um cozinheiro. Ainda na concepção de Freire 

(1996, p. 22): 

 
A prá�ca de velejar coloca a necessidade 
de saberes fundantes como o do domínio 
do barco, das partes que o compõem e da 
função de cada uma delas, como o 
conhecimento dos ventos, de sua força, 
de sua direção; os ventos e as velas, a 
posição das velas, o papel do motor e da 
combinação entre motor e velas.  

 

Portanto, ao se comparar a prá�ca de velejar, 

podemos concluir que esses saberes se confirmam se 

modificam ou se ampliam. Afirmar e discu�r alguns 

saberes fundamentais à prá�ca crí�co-educa�va ou 

progressista, são subsídios obrigatórios à organização 

da formação docente. Todos esses saberes são 

indispensáveis para o formando, com o princípio de sua 

experiência formadora, adquirindo a sua própria 

construção de saberes. Frente ao exposto, Freire ( op. 

cit., p. 22) afirma que: “Ensinar não é transferir 

conhecimentos, mas criar as possibilidades para sua 

produção ou sua construção”.  Os métodos com 

compreensões claras, quanto possível, devem ser 

estudados na prá�ca formadora. Quando vivemos a 

auten�cidade exigida pela prá�ca de ensinar e 

aprender, par�cipamos de uma experiência total, 

dire�va, polí�ca, ideológica, gnosiológica, pedagógica, 

esté�ca e é�ca, em que a boniteza deve achar-se de 

mãos dadas com a decência e a seriedade.  

 

ENSINAR EXIGE CURIOSIDADE 

  

Como professores (as) é importante sabermos 

que sem a curiosidade não há construção ou produção 

do conhecimento, do objeto. Isso implica dizer que o 

exercício da curiosidade bem como sua capacidade 

crí�ca do objeto deve ser conduzido à observação, no 

intuito de cercar o objeto ou fazer a sua aproximação 

metódica, sua capacidade de comparar, de perguntar.  O 

fundamental é que professores e alunos saibam que a 

postura deles é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e 

não apassivada, enquanto fala ou ouve. Vale salientar 

que o exercício da curiosidade convoca a imaginação, a 

intuição, as emoções, a capacidade de comparar, na 

busca da perfilização do objeto ou do achado de sua 

razão de ser. Torna -se indispensável à prá�ca crí�co-

educa�va a forma de como devemos lidar com e a 

relação autoridade-liberdade, sempre tensa e que gera 

disciplina como indisciplina. No resultado da harmonia 

ou do equilíbrio entre autoridade e liberdade, a 

disciplina implica necessariamente o respeito de uma 

pela outra, expresso na assunção que ambas fazem de 

limites que não podem ser transgredidos. Não devemos 

pensar apenas sobre os métodos programá�cos que 

vêm sendo expostos ou discu�dos pelos professores das 

diferentes disciplinas, mas, ao mesmo tempo, a maneira 

mais aberta, dialógica ou fechada e autoritária com que 

este ou aquele professor ensina (MARTINS, 1976).  

 

O ATO DE LER NO DIÁLOGO EDUCACIONAL 

 

Da mesma forma que somente tem sen�do 

discorrer sobre comunicação enquanto ato de 

comunicar, falar em leitura é referir ao ato de ler, 

mostrando sua existência por um leitor na sua trajetória 

de vida. O fenômeno educação ocorre no interior da 

existência humana, pois a educação somente se 

concre�za no homem, pelo o homem e para o homem 

dentro do universo, uma vez que o mesmo tem o poder 

de modificar e criar conceitos e projetos; há vários 
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horizontes no mundo para o homem, na medida em que 

vai percebendo os diferentes objetos da cultura. Nesse 

sen�do, educação é o exercício da liberdade do homem, 

para estruturar o seu projeto de existência, para viver 

os diferentes horizontes da cultura  (MARTINS, 1976).  

A existência humana se realiza através da 

dialé�ca homem-mundo. Educação é o resultado dessa 

dialé�ca; nela o homem se relaciona com o mundo 

diversificado e, com isso, aprende mais sobre 

significados que estão circulando no interior do seu 

mundo histórico-cultural; na dialé�ca porque o homem 

somente existe enquanto dialoga. O diálogo recorre d as 

várias épocas; a verdade vai aos poucos abrindo 

caminhos, através do choque de posições antagônicas. 

Homem e mundo sempre se configuram num contexto 

histórico e cultural, um mundo que não esgota e abraça 

todos os mundos; o mundo presente não é a única 

possibilidade, pois a cada projeto criado pode se 

melhorar cada vez mais. Fica claro que educação é a 

transformação do homem e do mundo (PONTI, 1971). 

De acordo com Silva e Maher (1978, p. 77): “Para 

que essa transformação se estabeleça, é necessário que 

o homem se movimente de um lugar significado para 

outro, isto é, pra�que em sua vida o exercício dialé�co 

da libertação”. O homem pode tomar consciência da 

sua necessidade; é que o ato de ler passa a ganhar a 

significação maior.  

A educação sendo tomada como projeto, a 

importância das mensagens escritas e o ato de ler 

tornam-se bastante evidentes. Mais especificamente, o 

documento escrito deixa de ser o simples instrumento 

de produção que o professor fornece ao aluno, para 

transformar-se num veiculador da tradição histórica e 

cultural, passada e presente (MARTINS, 1976). 

Para assumir um novo papel, as exigências 

atribuídas a mensagem didá�ca escrita são: 

 

1. O texto deve ser expressivo do diálogo existencial 

entre seu criador e o mundo representa�vo. 

2. Um contexto no qual o documento escrito se insere 

(um contexto que tenha como núcleo o mundo 

histórico, cultural e existencial).  

3. A mensagem é voltada ao aluno-leitor. É necessário 

que ele se cons�tua numa tenta�va de comunicação 

com o outro, pois o “texto” só se manifesta à medida 

que é lido. 

4. A linguagem é o código por excelência, através da 

qual se veicula a mensagem escrita. Deve ser cria�va 

para o emissor, permi�ndo-lhe expressividade, e 

simbólica para o leitor, permi�ndo-lhe atribuição de 

significado. Estas funções que cabem ao código, 

somente se dão por força de expressão, pois na verdade 

a língua é produzida pelo homem e somente através 

dele. 

5. Mensagem escrita no diálogo educacional. Ela deve 

ser aberta, a fim de permi�r a concre�zação do diálogo. 

Como toda questão existe para ser respondida, a 

resposta à mensagem escrita é o próprio ato de ler, o 

exercício do leitor no diálogo educacional.      

 

LEITURA CRÍTICA-EXPLICITADA 

 

A leitura crí�ca é condição para a educação 

libertadora; é condição para a verdadeira ação cultural 

que deve ser implementada nas escolas. A explicitação 

desse �po de leitura, que está longe de ser mecânica, 

será feita através da caracterização do conjunto de 

exigências. A constatação do significado do documento 

escrito nada mais é do que sua compreensão. O leitor 

crí�co movido por sua intencionalidade, desvela o 

significado pretendido pelo autor (emissor), mas não 

permanece nesse nível, ele reage, ques�ona, 

problema�za, aprecia com cri�cidade. A cri�cidade faz 

com que o leitor não só compreenda as ideias 

veiculadas por um autor, mas leva -o também a 

posicionar-se diante delas, dando início ao cotejo de 

ideias projetadas na constatação. Mas, o encontro de 

novas alterna�vas somente pode ser plenamente 

efe�vado na transformação, ou seja, na ação sobre o 
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conteúdo do conhecimento, neste caso o documento 

escrito proposto para leitura (MARTINS, 1976). 

A leitura crí�ca sempre leva à produção ou 

construção de um outro texto: o texto do próprio leitor. 

Em outras palavras, a leitura crí�ca sempre gera 

expressão: o desvelamento do ser do leitor. Esse �po de 

leitura é muito mais do que um simples processo de 

apropriação do significado; a leitura crí�ca deve ser 

caracterizada como um projeto, pois se caracteriza 

numa proposta pensada pelo ser-no-mundo, dirigido ao 

outro. 

 

O ATO DE LER EXPLICITADO 

 

O ato de ler inicia-se quando um indivíduo, 

através da sua percepção, toma consciência de 

documentos escritos já existentes no mundo. Ao buscar 

a intencionalidade, o indivíduo abre-se para 

possibilidades de significação, para as proposições de 

mundo que os signos do documento evocam ou 

sugerem. Nesse sen�do, o ato de ler é uma necessidade 

concreta para a aquisição de significados e, 

consequentemente, de experiência nas sociedades 

onde a escrita se faz presente. A consciência situa o 

homem como um projeto no mundo. O relacionamento 

entre o homem e o mundo não se apresenta de forma 

clara, que possa ser subme�do a uma análise; o homem 

pode estar presente, isto sim, para uma ra�ficação a ser 

feita pelo próprio homem. A explicitação do ato de ler, 

bem como a elaboração de um modelo descri�vo para a 

leitura, só podem ser feitos dentro de um enfoque 

fenomenológico e ontológico – é somente esse enfoque 

que permite a consciência da essência do ato de ler. Na 

concepção de Ponty (1971, p. 59): 

 

Nunca há [...] pensamento que seja 
completamente pensamento e não peça a 
palavras o meio de aparecer a si mesmo. 
Pensamento e palavras descontam-se 
reciprocamente. Subs�tuem-se 
con�nuamente um ao outro [...]. Todo 
pensamento vem das palavras e para elas 

regressa, toda palavra nasce em 
pensamentos e neles termina. 
 

 

Não é propósito de o presente estudo 

reivindicar a descoberta de todas as condições 

necessárias para a leitura geral. Leitura como um 

recurso humanamente u�lizado é um conceito comum, 

esparsamente distribuído na sociedade, historicamente 

construído e, por isso, parte da vida em comunidade. 

Portanto, quaisquer reivindicações somente podem ser 

dirigidas a um determinado �po de leitura: a leitura 

crí�ca, geradora de significados (MARTINS, 1976).  

Toda e qualquer leitura sempre envolve algo 

lido, ou melhor, não há o que ler a menos que algo seja 

lido. É importante ressaltar ainda que nesta tema�zação 

a leitura não é vista como um evento momentâneo, 

fragmentado, desligado do ser humano situado; pelo 

contrário, leitura é aqui entendida como o caminho 

seguido pelo leitor em seu projeto de descoberta e 

atribuição de significados a documentos impressos 

dentro de sua co�dianidade. Pode-se dizer que através 

de seus olhos o leitor capta os signos impressos no 

documento, mas a sua consciência dirige-se ao 

desvelamento dos significados que formam o texto. 

Essa ultrapassagem é muito bem explicada por Ponty 

(1971, p. 63), quando afirma que:  

 

No próprio momento em que a linguagem 
enche o nosso espírito até as bordas, sem 
deixar lugar a um pensamento que não 
seja colhido na sua vibração, e na medida 
justamente em que à linguagem nos 
abandonamos, passa para lá dos sinais e 
até ao sen�do. 

 
 

Durante a a�vidade de leitura, como já foi 

visto, um horizonte se propõe para o leitor. É fácil 

verificar, então, que a relevância se localiza entre os 

tremas experienciados e confrontados pelo leitor 

durante a penetração nos horizontes do texto. 

Lembremos de que as crianças nunca chegam à escola 

num estado de ignorância, mas podem chegar 
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analfabetas. Elas talvez não saiam analfabetas, mas 

podem sair ignorantes. Portanto, o discurso sobre a 

leitura tem de con�nuar: devemos pensar na 

recons�tuição da fecundidade da leitura (MARTINS, 

1976).  

 

LEITURA NO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

 

A aprendizagem da Língua Portuguesa não se 

realiza da mesma forma para todos os alunos, 

cons�tuindo-se num grave problema para a educação 

brasileira. O primeiro fator de dificuldade é o 

ar�ficialismo, que leva os professores a abordarem a 

língua como um objeto fixo grama�cal; deixa de ser um 

processo, uma prá�ca social de comunicação, para se 

transformar em produto ou modelo acabado.  O 

segundo mo�vo é a discriminação em que está ligado 

ao desrespeito dos professores às variedades da língua 

trazidas pelos alunos. O menino que vem da zona do 

mocambo, da favela, tem uma linguagem que cresce 

noutra direção. Ele aprende com seu pai, com sua mãe, 

com os vizinhos, com seus amigos de rua, a descrever o 

mundo, o real, a ausência das coisas que, é, falar do 

concreto. Para Silva (1998, p. 72): “Os mecanismos de 

discriminação afetam principalmente a parte psicológica 

das crianças menos favorecidas socialmente, gerando o 

medo, a insegurança e/ou a obediência cega a padrões 

pré-determinados”.  

O terceiro mo�vo é a opressão, que estabelece 

uma relação entre os esquemas comumente u�lizados 

para o ensino da língua e a ideologia desmis�ficadora. 

Como exemplos, podemos citar: dicas, fórmulas 

prontas, reproduções dogmá�cas etc. O falante da 

língua não pode ser sujeito do seu próprio discurso, 

tendo de se adequar a um ensino orientado por 

cobranças e distanciado de sua realidade. E o quarto 

mo�vo é o es�lhaçamento, que se refere ao caráter 

fragmentário dos livros didá�cos de comunicação e 

expressão, que são compostos por obras literárias ou 

textos curtos e, assim, fica bloqueada a possibilidade de 

adensamento de sua experiência sobre um determinado 

assunto ou tema. Conforme Silva (1998, p. 76): 

“Convém lembrar, desde já, que a estruturação de uma 

nova pedagogia não pode ocorrer no vazio, porque se 

assenta, necessariamente, numa nova concepção de 

homem e de sociedade”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo sobre a importância da leitura 

despertou em nós o desejo de analisar e pensar sobre o 

quanto é amplo esta questão e como nós, professores, 

temos muito ainda que aprender. Como professores, 

devemos pôr à disposição a prá�ca do desenvolvimento 

da leitura, possibilitando a comunicação entre as 

pessoas distantes ou em situações em que não é 

possível falar. Na proporção em que a criança/aluno 

desenvolve suas habilidades de conhecimento e seus 

recursos/es�mulos cogni�vos, ela está aprimorando a 

aquisição de habilidades fundamentais à leitura. Para 

que haja uma aprendizagem significa�va faz-se 

necessário que tanto o professor quanto à escola 

forneçam subsídios ao aluno e valorizem as suas 

variações linguís�cas existentes, oferecendo assim 

mecanismos para que o educando seja capaz de 

aprender o processo de leitura, no intuito de saber 

discernir como este funciona. O professor que está 

atento à construção do conhecimento de seus alunos 

deve cul�var na sua prá�ca pedagógica uma postura de 

constante inves�gação, seguindo passo a passo o 

desenvolvimento do educando. Com esta prá�ca irá 

fazer com que este progrida cada vez mais, tornando-se, 

no futuro, um leitor competente. 

Portanto, cabe aos órgãos que gerenciam a 

educação a responsabilidade de, através de inicia�vas 

voltadas para a formação con�nuada dos professores, 

seja via treinamentos formais ou em serviços, procurar 

suprir a carência de conhecimentos das modernas 

teorias cien�ficas, melhorando a competência técnica 

dos profissionais da educação: esta é uma condição 
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indispensável à melhoria da qualidade de ensino. Além 

disso, é importante a inicia�va individual de cada 

professor, no esforço de aperfeiçoar -se através da 

pesquisa, imprimindo maior credibilidade e eficiência ao 

seu trabalho.  Em suma, chega-se à conclusão de que o 

ensino deve ter um sen�do real, de modo que se 

configure como um momento em que o professor 

jamais duvide da capacidade de aprendizagem de cada 

criança, e a escola tenha como meta norteadora 

possibilitar e facilitar a construção do conhecimento. 
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RESUMO 
 

Considera-se o uso e a importância da História da Matemá�ca como uma ferramenta que potencializa e es�mula a 
melhor compreensão dos conteúdos matemá�cos. Compreendendo o surgimento de alguns conceitos e aplicações de 
dados conteúdos, podemos levar os estudantes a entenderem e refle�rem da importância da matemá�ca em nossas 
vidas. Esse trabalho foi oriundo de um projeto que executamos na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
Major Veneziano Vital do Rego envolvendo duas tur mas do 3º ano da modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), 
no turno noite. Nesse projeto u�lizamos a contextualização histórica nos conteúdos de Análise Combinatória e 
Probabilidade, inserindo-a em nossas aulas à medida que íamos desenvolvendo os conteúdos supracitados. Nossa 
metodologia priorizou o trabalho com a�vidades mais lúdicas; desenvolvemos, aplicamos, portanto, problemas 
curiosos, experimentos probabilís�cos e desafios em que os alunos buscassem resolvê -los por tenta�vas matemá�cas 
ou outras maneiras. Além disso, foram realizados  seminários por parte dos alunos, nos quais foram apresentadas as 
biografias dos principais estudiosos das Noções de Probabilidade e da Análise Combinatória. Os dados revelaram que 
contextualizar historicamente os conteúdos, possibilita que os alunos percebam a importância e a u�lidade daquilo 
que estudam. Desse modo, refle�mos a necessidade de o professor u�lizar a História da Matemá�ca na abordagem 
dos conceitos combinatórios e probabilís�cos, ou somando outros recursos didá�cos que favoreçam a construção  do 
conhecimento na sala de aula. 
 
PALAVRAS -CHAVE: História da Matemá�ca; Análise Combinatória; Probabilidade. 
 
 

ABSTRACT 
 

The use and history of Mathema�c is considered very important and as a Tool that enhances and encourages a be�er 
understanding of Mathema�cal content.  It has appeared some concepts and applica�ons of certain contents. On that 
way, the students can und erstand be�er and give more importance of the use of Mathema�c in our life. The present 
work has been done as a result of a project that has been worked out at a secondary and high public school called 
Major Veneziano Vital do Rego. It involved two of th e 3nd year of the EJA (Youth and Adult Educa�on) of the night 
class students. In this project, it has been used historical contextualiza�on in the contents Combinatory and 
Probability Analysis, inser�ng them on our classes on the as we were developing and acquiring more knowledge. Of its 
contents. We have priori�zed as methodology working with playful ac�vi�es; developing and applying curious 
problems, probabilis�c experiments and challenging them on the way the students will try to solve them throug h 
Mathema�cal a�empts through other ways. Beside that, the students have done some seminars showing the 
biographies of the main authors who wrote about the main Probability no�on and Combinatorial Analysis in which 
were also presented. The data have rev ealed to contextualizing the contents, make the students realizing the 
importance of them and how they useful to studying. Thus, we have reflected about the necessity of the teacher to 
using the History of the Mathema�c in the Combinatory and Probabilis�c approach concepts, and also adding other 
resources that will help the students to grow their knowledgement in the classrooms.  
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INTRODUÇÃO 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCNEM 1998, p 54), reforçam que a 

importância da história das Ciências e da Matemá�ca, 

tem uma relevância para o aprendizado que transcende 

a relação social, pois ilustra também o desenvolvimento 

e a evolução dos conceitos a serem aprendidos. 

Compreendemos, assim, que a História da Matemá�ca 

apresenta muitos episódios e propriedades, que sendo 

bem trabalhados com os alunos podem mo�vá-los ao 

estudo mais aprofundado da matemá�ca, visto que ela 

permite compreender a origem das ideias: 

 

As prá�cas educa�vas se fundamentam 
na cultura, em es�los de aprendizagem e 
nas tradições, e a história compreende o 
registro desses fundamentos. Portanto, é 
pra�camente impossível discu�r 
educação sem recorrer a esses registros e 
a interpretações dos mesmos 
(D’Ambrosio, 1997, p.97). 

 

A história é, portanto, um valioso instrumento 

para o ensino e aprendizado da própria matemá�ca. 

Através dela, podemos entender porque cada conceito 

foi introduzido nesta ciência, e ainda estabelecermos 

conexões com a filosofia, a geografia e várias outras 

ciências e manifestações da cultura. 

 Segundo os Parâmetros Curriculares do Ensino 

Médio: 

 

[...] o aprendizado deve contribuir não só 
para o conhecimento técnico, mas 
também para uma cultura mais ampla, 
desenvolvendo meios para a 
interpretação de fatos naturais, a 
compreensão de procedimentos e 
equipamentos do co�diano social e 
profissional, assim como para a 
ar�culação de uma visão do mundo 
natural e social (PCNEM 1998, p.7). 
 

 

Entendemos que a Matemá�ca deve ser 

ensinada de modo a levar o aluno a resolver situações-

problema do co�diano e torná-los cidadãos mais 

crí�cos. Sendo assim, acreditamos que a u�lização da 

História da Matemá�ca em sala de aula, venha a 

favorecer ao alcance de uma melhor aprendizagem, 

fazendo com que os alunos percebam que a matemá�ca 

não consiste em um saber pronto e acabado.  

No universo de conteúdos da área, nosso ar�go 

destacará a Análise Combinatória e a Probabilidade, 

reforçadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, e de 

grande relevância no co�diano das pessoas. A Análise 

Combinatória é uma consequência do desenvolvimento 

de métodos que permitem contar, de forma indireta, o 

número de elementos de um conjunto, estando esses 

elementos agrupados sob certas condições, tornando-

se, assim, uma das mais importantes ferramentas de 

resolução de problemas, parte relevante do estudo da 

Probabilidade e que desenvolve o raciocínio lógico 

matemá�co de forma plena e eficaz, fazendo com que o 

aluno consiga desenvolver diversas outras capacidades 

de resolução de problemas. 

Em relação à Probabilidade, compreendemos 

que muitos dos acontecimentos do co�diano são de 

natureza aleatória e as noções do acaso e de incerteza 

se manifestam intui�vamente. As noções probabilís�cas 

são ferramentas de trabalho que encontramos em 

diversas áreas, na Biologia, Física, Economia, 

Engenharia, Sociologia, Meteorologia, Química, entre 

outras. 

Refle�ndo acerca desses aspectos, nosso 

projeto responderá ao ques�onamento: A abordagem 

da História da Matemá�ca pode contribuir para a 

aprendizagem dos conteúdos Probabilidade e Análise 

Combinatória, nas aulas do Ensino Médio para Jovens e 

Adultos? 

 Na tenta�va, desenvolveremos uma proposta 

de ensino das noções de Análise Combinatória e 

Probabilidade em duas turmas do 3º ano EJA, a par�r da 

adoção da História da Matemá�ca como norte para a 

construção dos conhecimentos e, ainda, buscando 

construir significação para os conteúdos em estudo, 
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inves�gando sua aplicabilidade no co�diano dos alunos 

e em outras áreas do saber, tais como: Biologia, Física, 

Química, Economia, Sociologia e Meteorologia. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Aplicar a contextualização aos conhecimentos 

matemá�cos possibilita que os alunos verifiquem que a 

matemá�ca está presente nas demais áreas do 

conhecimento, tornando as aulas mais cria�vas, 

agradáveis e mo�vadoras.  Os alunos irão perceber 

também que a Matemá�ca não é formada por uma 

série de conteúdos já feitos e acabados, imutáveis, que 

já nasceram prontos, sem que houvesse, em sua 

gênese, uma série de problemas e algumas crises. Por 

meio da História da Matemá�ca é possível perceber que 

a Matemá�ca que estudamos hoje percorreu um longo 

caminho na história da humanidade, passou por várias 

fases, com seus problemas sociais, sua filosofia de vida, 

necessidades prá�cas e abstrações; espaços geográficos 

onde as civilizações se desenvolveram, lutas territoriais, 

entre outras. 

Acreditamos que a História da Matemá�ca 

aliada ao ensino da Análise Combinatória e 

Probabilidade, possibilitará que os estudantes tenham 

uma maior compreensão do conteúdo, visto que, 

conforme preveem os PCN, o professor poderá tecer 

comparações entre os conceitos e processos 

matemá�cos do passado e do presente, desenvolvendo , 

assim, a�tudes e valores que irão facilitar o processo de 

ensino e aprendizagem. 

A História da Matemá�ca deve ser vista não 

como um simples instrumento metodológico, mas como 

uma peça de grande importância para a aprendizagem 

em matemá�ca. Nosso projeto pretende criar condições 

para que a História da Matemá�ca, Análise 

Combinatória e a Probabilidade despertem o interesse, 

a curiosidade e o espírito de inves�gação do aluno. 

 

OBJETIVOS 

U�lizar a contextualização histórica no ensino -

aprendizagem de Análise Combinatória e Probabilidade, 

visando um melhor desempenho dos alunos, bem como 

o reconhecimento e a aplicação das aprendizagens  

construídas em sala de aula no co�diano; U�lizar a 

história da matemá�ca na construção dos conceitos 

combinatórios e probabilís�cos; Mo�var e incen�var o 

desenvolvimento de a�vidades em grupo na sala de 

aula; Propor a�vidades interdisciplinares, envolvendo 

assim conteúdos de outras áreas do conhecimento, 

associando-as às noções de Análise Combinatória e 

Probabilidade; Suscitar oportunidades para a 

inves�gação em Matemá�ca através de pesquisas 

desenvolvidas pelos alunos, envolvendo a história da 

Análise Combinatória e Probabilidade. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com base nas Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN), uma formação adequada deve dar condições 

efe�vas para que os alunos possam: comunicar -se e 

argumentar, defrontar -se com problemas, compreendê-

los e enfrentá-los, fazer escolhas e proposições, tomar 

gosto pelo conhecimento e aprender a aprender, ou 

seja, as três áreas do conhecimento devem ser 

interligadas. Nesse sen�do, precisamos proporcionar 

em sala de aula aprendizagens significa�vas, visando à 

formação de sujeitos que possam atuar na 

transformação social. 

No que concerne ao nosso conteúdo objeto, 

reconhecemos a existência de vários contextos 

diferentes em que a História da Matemá�ca pode estar 

presente na sala de aula, seja de forma lúdica com 

curiosidades envolvendo os problemas, como fonte de 

pesquisa, como introdução de um conteúdo, ou como 

a�vidades complementares de leitura. Contextualizar 

historicamente a matemá�ca pode conduzir à prá�ca 

docente para além de exercícios intermináveis sem 

significados para o aluno e da memorização de 
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fórmulas, possibilitando a argumentação a par�r da 

reflexão de fatos do co�diano ou apreendido em outras 

áreas do saber. 

De acordo com Brasil (1998), o conhecimento 

matemá�co deve ser apresentado aos alunos como 

foram construídos no decorrer da história, 

possibilitando ver a matemá�ca em sua prá�ca 

filosófica, cien�fica e social, contribuindo para a 

compreensão do lugar que ela tem no mundo. 

Temos a possibilidade de buscar uma nova 

forma de ver e entender com a história da matemá�ca, 

tornando-a mais contextualizada, interdisciplinar e 

cria�va: 

 

“As ideias matemá�cas comparecem em 
toda a evolução da humanidade, 
definindo estratégias de ação para lidar 
com o ambiente, criando e desenhando 
instrumentos para esse fim, e buscando 
explicações sobre os fatos e fenômenos 
da natureza e para a própria existência. 
Em todos os momentos da história e em 
todas as civilizações, as ideias 
matemá�cas estão presentes em todas as 
formas de fazer e de saber” (D’Ambrosio 
1999, p. 97). 

 

 

Entendemos, assim, que a história da 

matemá�ca é uma via para ensinar que a matemá�ca 

veio de um processo histórico, que vai sendo gerada de 

acordo com as necessidades prá�cas, sendo criadas 

para atender a algumas demandas da sociedade. É uma 

construção humana. A História da Matemá�ca pode ser 

também uma fonte de interesse para os jovens , à 

medida que permite reflexões sobre acasos, 

coincidências e convergências do espírito humano na 

construção do conhecimento acumulado pela 

humanidade. Uma história que pode levar à reflexão 

sobre as relações entre os homens e sobre indeléveis 

teias que conspiram a favor do avanço do conhecimento 

humano quem sabe a favor dos próprios homens (D’ 

AMBROSIO, 1999).  

É importante discu�r e abordar o uso da 

Análise combinatória no ensino, u�lizando aspectos 

históricos e a�vidades que proporcionarão uma 

discussão de ideias sobre o tema bem como a 

compreensão dos conceitos de arranjo, combinação e 

permutação. Destacando também o ensino 

probabilís�co, compreendemos que a contextualização 

histórica da teoria da probabilidade é relevante na 

prá�ca de ensino e no aprendizado da matemá�ca. Ao 

relacionar documentos históricos e prá�cas sociais 

an�gas e atuais com outros campos do saber podemos 

nortear o aluno da educação básica. De acordo com 

Vieira (2004), a contextualização não deve envolver 

apenas a�vidades do co�diano dos alunos, como 

também, contextualização histórica ou interna à 

Matemá�ca, ou ainda, abordar temas relacionados à 

saúde, meio ambiente, problemas sociais ou 

econômicos, entre outros, viabilizando a inserção de 

conteúdos transdisciplinares.  

 

METODOLOGIA 

 

Selecionamos como público-alvo do nosso 

projeto os alunos do 3º A e 3º B da modalidade da 

Educação de Jovens e Adultos no turno da noite, da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Major 

Veneziano Vital do Rego, situada na cidade de Campina 

Grande – PB. Essa escolha se deu mediante as 

observações das dificuldades verificadas na 

aprendizagem dos conteúdos matemá�cos, bem como 

da percepção da falta de mo�vação de alguns alunos 

jus�ficada pela inexistência de significado dos 

conteúdos estudados em sala, nas a�vidades co�dianas.  

Nosso projeto se desenvolveu no decorrer de 

dois bimestres, nos quais nossas aulas buscaram fazer 

uma ligação entre a Matemá�ca e a História, 

trabalhando problemas curiosos, “enigmas”, jogos e 

desafios, os quais os alunos buscaram resolver por 

tenta�vas matemá�cas ou outras maneiras, 

desenvolvendo o hábito de pesquisa e inves�gação; 
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fazendo um estudo cronológico possibilitando, assim, a 

contextualização histórica dos conteúdos envolvidos. Os 

alunos também desenvolveram seminários, nos quais 

foram apresentadas as biografias dos matemá�cos que 

colaboraram com o desenvolvimento da Análise 

Combinatória e Probabilidade. 

Essas a�vidades possibilitaram que os alunos 

fizessem integrações entre os conteúdos da matemá�ca 

e desta com as outras disciplinas, uma vez que ela 

acompanha toda a história da humanidade. Para tanto, 

os alunos poderão associar as aprendizagens e aplicá-las 

aos conhecimentos construídos ou em construção nas 

disciplinas de História, Geografia, Português e Biologia. 

Visando o alcance dos nossos obje�vos, 

realizamos a�vidades que oportunizaram a leitura, a 

reflexão, a análise, o conhecimento interdisciplinar e 

permitiram tratar os conteúdos e conhecimentos 

matemá�cos de forma contextualizada, historica mente 

favorecendo o crescimento intelectual e cultural dos 

envolvidos. 

Os primeiros encontros foram denominados 

encontros de mo�vação. Neles levamos fatos históricos  

e situações do co�diano para situar e mo�var os alunos 

ao envolvimento no projeto. No segundo momento, 

realizaremos alguns encontros de estudo da História da 

Matemá�ca, no que concerne às noções de Análise 

Combinatória e Probabilidade, nos quais recorreremos 

aos recursos audiovisuais para dinamizar as aulas, e à 

associação do conteúdo com as aprendizagens da 

disciplina de História, para tornar significa�vas as 

discussões.  

A terceira etapa foi dedicada ao estudo dos 

conceitos matemá�cos, à resolução de problemas, 

visando possibilitar o desenvolvimento de trabalhos em 

grupo para a solução de desafios; e ainda à realização 

de oficinas de problemas. O quarto momento, 

dedicamos à discussão da recorrência das noções de 

Análise Combinatória e Probabilidade em outras áreas 

do conhecimento como na Biologia, na Química, nas 

Ciências Econômicas e na Meteorologia. 

Por fim, como culminância do projeto, 

realizaremos a exposição do nosso projeto à 

comunidade escolar, através de uma pequena amostra 

das aprendizagens construídas nos encontros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando a questão que orientou nosso 

estudo: “A abordagem da História da Matemá�ca pode 

contribuir para a aprendizagem dos conteúdos 

Probabilidade e Análise Combinatória, nas aulas do 

Ensino Médio para Jovens e Adultos?”, e os obje�vos 

definidos para o mesmo, desenvolvemos algumas 

reflexões, sinte�zadas nos parágrafos seguintes.  

Ao tratar dos conteúdos de Análise 

Combinatória e Probabilidade, compreendemos a 

necessidade de uma proposta de trabalho que leve o 

aluno a entender que existem muitos acontecimentos 

do co�diano são de natureza aleatória e que possam 

iden�ficar possíveis resultados desses acontecimentos e 

até es�mar o grau da possibilidade acerca do resultado 

de um deles.  

Ao término deste trabalho, consideramos 

relevantes as abordagens feitas para conteúdos de 

Análise Combinatória e Probabilidade, mediante a 

u�lização da contextualização histórica. Observamos 

que o uso da História no ensino da Matemá�ca 

contribuiu para mo�var para a aprendizagem da 

Matemá�ca, facilitar a compreensão de como os 

conceitos se desenvolveram e suscitar oportunidades 

para a inves�gação em matemá�ca.  

É preciso que o docente da disciplina de 

Matemá�ca trabalhe a Análise Combinatória e a 

Probabilidade, explorando situações do co�diano, 

u�lizando questões contextualizadas voltadas à 

realidade do aluno e empregando jogos e experimentos 

para chamar mais a atenção e despertar interesse dos 

alunos, desprendendo-se do ensino pautado em 

fórmulas e definições. 
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Nesse sen�do, o professor não estará apenas 

cumprindo documentos que regem o ensino, mas 

adequando sua prá�ca às necessidades do aluno 

contemporâneo, que necessita ser competente para 

interpretar questões que requerem mais de que 

fórmulas prontas necessitam da associação de 

conteúdos aprendidos em diversas situações de 

aprendizagem. 
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RESUMO 
 

Pensar a educação infan�l requer esforço e reflexão por parte da escola e da sociedade, pois no contexto atual, compreendemo s 
que a criança desenvolve-se pela experiência social, nas interações com o outro e com a experiência no mundo por eles criado. E, 
para isso elas precisam da brincadeira, onde se permitem ser quem quiserem ser, agindo livremente. Nesse sen�do, o obje�vo 
geral deste trabalho é analisar o papel do brinquedo no saber-fazer docente e enquanto a�vidade cultural forma�va para a criança.  
Como obje�vos específicos, buscamos mostrar a influência das brincadeiras na minha trajetória de formação docente, 
compreender o papel dos jogos e brincadeiras no contexto do saber-fazer pedagógico e como a�vidade cultural forma�va para a 
criança, bem como, apresentar a�vidades que foram realizadas na prá�ca em sala de aula durante os anos de docência na 
educação infan�l u�lizando brinquedos, brincadeiras e jogos. No primeiro capítulo mostramos a minha trajetória de vida e 
formação docente, contando os desafios para conseguir começar a estudar e depois para trabalhar, até quando me tornei 
professora, embasada em Paulo Freire (2011) e seus importantes ensinamentos sobre o que é ser professor. No segundo capítulo,  
apresentamos uma reflexão sobre o pape l dos jogos e das brincadeiras como a�vidade cultural forma�va para a criança a par�r das 
ideias de autores como Oliveira (2001), que mostra que o brincar é uma a�vidade cultural e Sebas�ani (2009), que caracteriza o 
jogo simbólico, ou seja, a brincadeira do faz-de-conta, onde a criança age como se fosse maior do que é de fato, imaginando como 
atuará mais tarde na vida real, bem como das propostas de Vygotsky (2007), Piaget (2010) e Brito (2008). E, no terceiro capít ulo, 
apresento uma breve reflexão so bre o brincar na educação infan�l, e acrescento, pontualmente, algumas experiências com jogos e 
brincadeiras que realizei ao longo dos anos como professora, em sala de aula com as crianças. Portanto, através das teorias q ue me 
ajudaram a compor esse trabalho sobre o brincar, compreendi que a ludicidade tem papel fundamental na aprendizagem e no 
desenvolvimento da criança. 
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ABSTRACT 
 

Thinking about early childhood educa�on requires effort and reflec�on on the part of the school and society, because in the 
current context, we understand that the child develops through social experience, in interac�ons with others and with the 
experience in the world created by them. And, for that they need play, where they allow themselves to be whoever they want to 
be, ac�ng freely. In this sense, the general objec�ve of this work is to analyze the role of toys in the teaching know -how and as a 
cultural training ac�vity for the child. As specific objec�ves, we seek to show the influence of play on my trajectory of teacher 
educa�on, understand the role of games and play in the context of pedagogical know -how and as a cultural training ac�vity for the 
child, as well as present ac�vi�es that were carried out in prac�ce in the classroom during the years of teaching in early childhood 
educa�on using toys, games and games. In the first chapter we show my life trajectory and teacher educa�on, telling the 
challenges to get to start studying and then to work, even when I became a teacher, based on Paulo Freire (2011) and his important 
teachings about what it is to be a teacher. In the second chapter, we present a reflec�on on the role of games and play as a  
forma�ve cultural ac�vity for children based on the ideas of authors such as Oliveira (2001), which shows that playing is a cultura l 
ac�vity and Sebas�ani (2009), who characterizes the symbolic game, that is, the make -believe game, where the child acts as if he 
were bigger than he really is, imagining how he will act later in real life, as well as the proposals of Vygotsky (2007), Pia get (2010) 
and Brito (2008). And, in the third chapter, I present a brief reflec�on on playing in early childhood educa�on, and  I add, 
occasionally, some experiences with games and games that I carried out over the years as a teacher, in the classroom with the  
children. Therefore, through the theories that helped me compose this work on playing, I understood that playfulness has a  
fundamental role in the child's learning and development. 
 
KEYWORDS: Early Childhood Educa�on, Toy paper, Teacher know -how, Learning, Development.  
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INTRODUÇÃO 

 

Pensar a educação infan�l requer esforço e 

reflexão por parte da escola e da sociedade, pois no 

contexto atual, compreendemos que a criança 

desenvolve-se pela experiência social, nas interações 

com o outro e com a experiência no mundo por eles 

criado. Essa experiência criada pela própria criança 

ocorre mediante a brincadeira a qual é uma a�vidade 

humana e permite conhecer e recriar a experiência dos 

adultos. Nesse sen�do, a escolha do tema deste 

trabalho foi mo�vada pelo interesse em compreender o 

papel do brinquedo no desenvolvimento e na 

aprendizagem da criança na educação infan�l a par�r 

das minhas experiências em sala de aula, ao me deparar 

com a falta de recursos lúdicos, desde o primeiro dia em 

que comecei a ensinar, dando lugar a necessidade de 

incluir brinquedos e jogos na prá�ca docente. 

O obje�vo geral deste trabalho é analisar o 

papel do brinquedo no saber-fazer docente e enquanto 

a�vidade cultural forma�va para a criança.  

Os obje�vos específicos são, mostrar a 

influência das brincadeiras na minha trajetória de 

formação docente, compreender o papel dos jogos e 

brincadeiras no contexto do saber-fazer pedagógico e 

como a�vidade cultural forma�va para a criança, bem 

como, apresentar a�vidades que realizei durante a 

minha prá�ca em sala de aula na educação infan�l 

u�lizando brinquedos, brincadeiras e jogos. 

Portanto, no primeiro capítulo escrevo sobre a 

minha trajetória de vida e formação docente, contando 

os desafios para conseguir começar a estudar e depois 

para trabalhar, até quando me encontrei na docência, 

embasada em Paulo Freire (2011) e seus importantes 

ensinamentos sobre o que é ser professor. 

Trazemos então uma reflexão sobre a 

importância dos jogos e das brincadeiras para a 

construção da aprendizagem da criança a par�r das 

ideias de autores como Oliveira (2001), que mostra que 

o brincar é uma a�vidade cultural e Sebas�ani (2009), 

que caracteriza o jogo simbólico, ou seja, a brincadeira 

do faz-de-conta, onde a criança age como se fosse 

maior do que é de fato, imaginando como realizará mais 

tarde na vida real, bem como das propostas de Vygotsky 

(2007), Piaget (2010) e Brito (2008). Trazendo também 

uma reflexão sobre o brincar na educação infan�l, e 

acrescento, pontualmente, algumas experiências com 

jogos e brincadeiras que realizei ao longo dos anos 

como professora, em sala de aula com as crianças. 

Portanto, através das teorias que me ajudaram 

a compor esse trabalho sobre o brincar e a sua 

u�lização na educação da criança, compreendi que a 

ludicidade tem papel fundamental na aprendizagem e 

no desenvolvimento da criança. 

 

O JOGO, O BRINQUEDO E A BRINCADEIRA COMO UMA 

ATIVIDADE CULTURAL FORMATIVA PARA A CRIANÇA  

 

A importância dos jogos e das brincadeiras para a 

construção da aprendizagem da criança a par�r das 

ideias de autores como Oliveira (2001), que mostra que 

o brincar é uma a�vidade cultural e Sebas�ani (2009), 

que caracteriza o jogo simbólico, ou seja, a brincadeira 

do faz-de-conta, onde a criança age como se fosse 

maior do que é de fato, imaginando como realizará mais 

tarde na vida real. 

 

A BRINCADEIRA COMO EXPRESSÃO FORMATIVA  

PARA A CRIANÇA 

 

Brincar é uma realidade co�diana na vida das 

crianças, e para que elas brinquem é suficiente que não 

sejam impedidas de exercitar sua imaginação. A 

imaginação é um instrumento que permite as crianças 

relacionarem seus interesses e suas necessidades com a 

realidade de um mundo que pouco conhecem, é o meio 

que possuem para interagir com o universo que já 

exis�a quando elas nasceram e que só aos poucos elas 

poderão compreender. A brincadeira expressa a forma 

como uma criança reflete, ordena, desorganiza, destrói 
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e reconstrói o mundo a sua maneira. É também um 

espaço onde a criança pode expressar, de modo 

simbólico, suas fantasias, seus desejos, medos, 

sen�mentos e os conhecimentos que vai construindo a 

par�r das experiências que vive (BRITO, 2008). 

Nos murais, desenhos, esculturas e pinturas 

onde as diferentes gerações deixaram registrados 

aspectos variados da vida co�diana, podemos observar 

a presença de jogos, das brincadeiras e dos brinquedos 

como elementos que caracterizam os indivíduos 

representados, demostrando sua condição de criança. 

Vemos que já na an�guidade exis�am jogos de construir 

e demolir construções, os que envolvem bonecos, os de 

rolar aros, pular obstáculos, e cordas, aqueles que 

reproduzem situações de trabalho realizado por 

adultos, as cirandas, os jogos de esconder.  

Há também jogos tradicionais, como a 

amarelinha e suas regras podem variar, além das 

maneiras de desenhar os quadros podem ser diferentes, 

mas os princípios do jogo permanecem inalterados. Não 

faz muito tempo que os adultos ainda compreendiam 

ins��vamente a brincadeiras das crianças e as 

apreciavam. Até um século atrás, o jogo da cabra -cega e 

outros similares eram a recreação favorita para todas as 

idades. A cabra-cega é mencionada como um jogo 

apreciado por crianças e adultos já há mais de 600 anos. 

Através de uma brincadeira de criança, podemos 

compreender como ela vê e constrói o mundo – o que 

ela gostaria que ele fosse, quais as suas preocupações e 

que problemas a estão assediando. Pela brincadeira, ela 

expressa o que teria dificuldade de colocar em palavras  

(OLIVEIRA, 2001).  

 

Nenhuma criança brinca 
espontaneamente só para passar o 
tempo. Sua escolha é mo�vada por 
processos ín�mos, desejos, problemas, 
ansiedades. O que está acontecendo com 
a mente da criança determina suas 
a�vidades lúdicas, brincar é sua 
linguagem secreta, que devemos respeitar 
mesmo se não a entendemos. 
(BETTELHEIM, 1988, p. 105). 

Desde o momento que nascem e à medida que 

crescem, as crianças se esforçam para agir e se 

relacionar com o ambiente �sico e social que as rodeia, 

um mundo de objetos, relações e sen�mentos que, 

pouco a pouco, vai se ampliando e que elas procuram 

todo o tempo compreender. Nesse esforço, constroem 

conhecimentos sobre a realidade e podem ir se 

percebendo como indivíduos únicos entre outros 

indivíduos. Em cada momento desse processo de 

conhecimento, as crianças u�lizam de instrumentos 

diferentes e sempre adequados a suas condições de 

pensamento.  

Por volta os 02 anos, com o desenvolvimento 

da capacidade simbólica do pensamento, o jogo 

simbólico, a�vidade de conhecida comumente como 

jogo de “faz-de-conta” ou simplesmente brincadeira, 

passa a ser a a�vidade principal da criança. O jogo 

simbólico, ao lado do desenho, da imitação, da imagem 

mental e da aquisição sistemá�ca da linguagem formam 

o conjunto de a�vidade que caracterizam o período de 

desenvolvimento. (SEBASTIANI, 2009). 

Embora nesse período a criança dedique 

apenas algumas horas de seu dia aos jogos de “faz-de-

conta”, essa a�vidade tem um papel importante nos 

avanços que ocorrem em suas condições de 

pensamento.Quando está brincando, a criança cria 

situações imaginárias. Em que se comporta como se 

es�vesse agindo do mundo dos adultos. Enquanto 

brinca, seu conhecimento desse mundo se amplia, 

porque, nesta a�vidade, ela pode fazer de conta que 

age como os adultos agem, imaginando realizar coisas 

que são necessárias para operar com objetos com os 

quais os adultos operam, e ela ainda não (BRITO, 2001).  

Se é permi�do à criança, por exemplo, brincar 

em um automóvel, uma charrete ou outro meio de 

transporte qualquer, sua ação tenderá a reproduzir as 

ações que observa nos adultos que conduzem esses 

meios de transporte, ela se preocupará inclusive, em 

reproduzir o barulho do motor ou o trote do cavalo. O 

que mo�va a brincadeira não é o resultado das ações, 
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isto é, transportar-se para um outro lugar, mas sim o 

próprio processo de a�vidade. O alvo das brincadeiras 

das crianças pequenas é a ação e não seus resultados. 

As necessidades que sa�sfazem são de conhecimento 

do mundo em que os homens agem e no qual ela 

precisa aprender a viver. A criança busca aprender, 

agindo “como se”. (LIMA, 2014, p. 5)  

A criança deseja montar um cavalo, mas não 

sabe como fazê-lo e ainda não poderia de fato 

aprender, porque montar um cavalo é algo que está 

além de sua capacidade. Então ela toma uma vassoura – 

um objeto do mundo ao qual tem acesso – e a coloca no 

lugar do cavalo. A criança sabe que a vassoura con�nua 

sendo uma vassoura, enquanto brinca de “montar o 

cavalo”, mas no jogo, embora conserve seu significado, 

a vassoura adquire um sen�do diverso, um sen�do 

lúdico, o sen�do de um cavalo. Quando uma criança 

brinca de médico, geralmente reproduz formas de agir 

de médicos que já a atenderam ou que atenderam 

pessoas com as quais convive. Quando ela representa 

um médico, sua ação reproduz não um médico 

par�cular, mas um médico em “geral” que realiza ações 

que ela pode observar em suas diferentes experiências 

como médicos. A criança reproduz o que é �pico, 

geralmente o que pode ser generalizado em uma 

situação, no caso de nosso exemplo, o que a criança 

sabe o que ela já conhece sobre “ser médico”. 

(SEBASTIANI, 2009) 

Quando é a mãe num jogo de casinha, a 

criança, além de construir o espaço para a brincadeira e 

decidir qual será o enredo da a�vidade (mãe que vai 

preparar a comida, ou que vai passear com o filho, ou 

que vai leva-lo ao médico, ou que arruma a casa), agem 

como as mães agem em geral nessas situações, 

representando diferentes papeis sociais, funções sociais 

generalizadas a par�r da observação do mundo dos 

adultos. (SEBASTIANI, 2009) 

A brincadeira é, dessa forma, um espaço de 

aprendizagem onde a criança age além do seu 

comportamento co�diano e das crianças de sua idade. 

Na brincadeira, ela age como se fosse maior do que é na 

realidade, realizando simbolicamente o que mais tarde 

realizará na vida real. Embora aparente fazer apenas o 

que mais gosta, a criança quando brinca aprende a se 

subordinar às regras das situações que reconstrói. Essa 

capacidade de sujeição às regras, imposta pela situação 

imaginada, é uma das fontes de prazer no brinquedo. 

(SEBASTIANI, 2009) 

Além de ser um espaço de conhecimento sobre 

o mundo externo (a realidade �sica e social), é na 

a�vidade lúdica que a criança também pode conviver 

com os diferentes sen�mentos que fazem parte de sua 

realidade interior. As brincadeiras permitem à criança 

realizar ações concretas, reais, relacionadas com 

sen�mentos que, de outro modo, ficariam guardados. 

Enquanto brinca, a criança lida com a sua sexualidade e 

com os impulsos agressivos que estão presentes em seu 

mundo interno. Por isso, a presença da agressividade na 

brincadeira não deve ser censurada; pelo contrário é 

importante que seja preservado esse espaço para que a 

criança possa exprimir seus sen�mentos em momentos 

em que não irá reagir com violência contra ela – o 

espaço da brincadeira. Pois embora possa envolver 

tanto sen�mentos de amor quanto de ódio, a criança 

sabe, tem a segurança de que num dado momento ela 

vai terminar e que geralmente há um adulto por perto 

para controlar a situação. (MANIKOWSKI, 1999)  

Assim, brincando, a criança, vai, pouco a pouco, 

organizando suas relações emocionais; isso vai dando a 

ela condições para desenvolver relações sociais, 

aprendendo a se conhecer melhor e a conhecer e 

aceitar a existência dos outros. Embora nem todas as 

necessidades e desejos da criança deem origem à 

brincadeira, e embora a criança não entenda as 

mo�vações que estão por trás de seus gestos e suas 

ações, o brinquedo é a a�vidade principal da criança em 

idade pré-escolar (BRITO, 2001).  

 

A maneira de brincar das crianças evolui à 
medida que elas crescem. Isso fica 
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evidente quando observamos crianças de 
idades diferentes brincando juntas. Em 
cada estágio de desenvolvimento do 
pensamento, os jogos infan�s têm 
caracterís�cas específicas. A a�vidade 
lúdica de uma criança entre 3 e 4 anos é 
diferente daquela de uma criança em 
idade escolar ou da de um adulto. 
(SEBASTIANI, 2009, p. 161). 
 

 

À medida que as crianças crescem, suas 

condições de pensamentos se desenvolvem, e 

intensifica-se também seu processo de socialização. 

Brincadeiras como as de “faz-de-contas” abrem espaço, 

progressivamente, para os jogos com regras. Esses jogos 

pressupõe relações sociais ou interindividuais com a 

cooperação entre os jogadores, tendo como regra uma 

regularidade imposta pelo grupo. O jogo com regras é, 

por isso, considerado a a�vidade lúdica do ser 

socializado, sendo muito di�cil para uma criança de 3 ou 

4 anos compreender e par�cipar de um deles. Os jogos 

como os de esconder, cabra-cega, lenço-atrás, 

queimada, por exemplo, se desenvolvem a par�r das 

brincadeiras simbólicas. As brincadeiras que antecedem 

o interesse das crianças pelo jogos com regras explíc itas 

são aquelas de situação imaginária em que várias 

crianças estão envolvidas e que cada criança tem um 

papel que se integra com outros; para que a criança se 

desenvolva, as crianças devem se subordinar a regras 

que regem as funções de cada par�cipante (BRITO, 

2001).  

Podemos citar como exemplo, quando três ou 

quatro crianças decidem brincar juntas de “padaria”, 

além de escolherem o lugar onde o jogo acontecerá, 

elas tem que decidir quem será o “padeiro” se haverá 

“vendedores de pão” e se alguém comprará os pães. 

Essas escolhas estabelecem a trama de relações que 

sustentam o desenrolar do jogo, e para que o jogo 

aconteça será necessário que cada par�cipante se 

submeta as regras de ação rela�vas cada função: o 

“padeiro faz o pão, para que o vendedor o venda à 

freguesia da padaria. No jogo da amarelinha, feito o 

desenho no chão ou na calçada, a criança, com um pé 

só, vai pulando de quadro em quadro, até chegar ao 

Céu. Aí pode descansar, com os dois pés. Volta então do 

mesmo jeito. Não errando, isto é, não pisando nas 

linhas, faz coroa, no quadro que quiser. Aí, só a criança 

que fez a coroa pode pisá-lo, mesmo com os dois pés 

(BRITO, 2001).  

Chega-se uma situação em que há muitas 

coroas. Não podendo pular várias coroas seguidas, o 

menino pula então para o primeiro quadro mais perto 

dele, na frente ou nos lados. A coroa (sinal de posse) é 

sempre enfeitada com bordados, letras, flores, etc. 

Vence o jogo a criança que fizer maior número de 

coroas. A a�vidade lúdica infan�l inclui, ainda, 

brincadeiras que “não supõe qualquer técnica 

par�cular”, são simples exercícios onde não intervém 

símbolos ou regras. Esse �po de brincadeira, era um 

jogo do exercício, tanto pode ocorrer envolvendo 

apenas a repe�ção de ações �sicas – como, por 

exemplo, pular corda, rolar aro do pneu, pular riacho, 

rodar bambolê – como envolvendo ações mentais, isto 

é, o pensamento, como acontece nos jogos de 

combinações de palavras ou quando a criança se diverte 

em fazer perguntas ou em inventar uma história só pelo 

prazer de perguntar ou contar (BRITO, 2001).  

Podemos observar que, desde quando são 

muito pequenas, ainda bebês de berço, as crianças se 

dedicam a jogos de repe�r ações: sacudir um chocalho, 

balançar objetos pendentes sobre o berço. Por isso 

podemos dizer que os jogos de exercício são a primeira 

forma de brincadeira da criança. À medida que crescem, 

o desenvolvimento �sico, intelectual e social habilita -as 

progressivamente a formas de brincadeiras mais 

complexas, envolvendo símbolos e regras, sem, no 

entanto, eliminar ou mesmo diminuir a ocorrência dos 

jogos de exercício. Pelo contrário, basta observar as 

brincadeiras infan�s para verificar que elas se 

desenvolvem e ganham diversidade à medida que as 

crianças crescem (BRITO, 2001).  
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Virar cambalhota, plantar bananeira, pular 

corda, bater bola, são exemplos de a�vidades que dão 

prazer e divertem as crianças durante toda a infância. 

Também os jogos de exercício intelectual se 

desenvolvem e diversificam com o crescimento. As 

perguntas que não esperavam respostas 

frequentemente são subs�tuídas pelo gosto em 

aprender enigmas para serem propostos a outras 

crianças ou adultos. O prazer que as crianças encontram 

nesse �po de diver�mento parece estar relacionado à 

intenção de colocar o outo num dilema, numa 

“armadilha” da qual só sairá conhecendo a resposta. No 

entanto, é comum, quando as crianças ainda são 

pequenas, o fato de elas se contentarem em, sabendo 

muito “o que”, fazer uma série de perguntas sem 

esperar que sejam respondidas, apenas para 

exercitarem e demostrarem socialmente o que já se 

conhecem (BRITO, 2001).  

Os jogos de combinação de palavras, como o 

desenvolvimento da linguagem, podem se diversificar 

quando a criança tem condições de aprender e 

reproduzir adivinhas, parlendas e trava-línguas. Alguns 

exemplos são citados por Souto Maior (2002), como a) 

as adivinhas: i) O que é, o que é, que tem luz e só vive 

no escuro?; ii) O que é o que é, que só cresce para 

baixo?; iii) O que é o que é, o mar dentro do caco; e, iv) 

O que é o que é, salta para cima e faz bé?. Ou ainda, b) 

as Parlendas: i) Hoje é domingo, Pé de cachimbo, 

Cachimbo é de barro, Bate no jarro, O Jarro é de ouro, 

bate no touro, o touro é valente, dá no Tenente, o 

Tenente é molino, dá no menino, o menino é fraco, cai 

no buraco, o buraco é fundo, acabou-se o mundo; ii) Fui 

ao cemitério, Tério, Tério, Era meia noite, noite, Noite, 

Vi um esqueleto, Leto, Leto, Era vagabundo, Bundo, 

Bundo, Bundo. 

Uma das funçoes primordiais do ato de brincar 

é a vinculação com a cultura e o processo de inserção da 

criança no mundo social. Cada brinquedo, cada modo 

de brincar, cada música ou personagem com o qual a 

criança interage, faz parte de um determinado contexto 

cultural. Bebê é bebê em qualquer lugar do mundo, mas 

em cada um desses lugares há uma cultura especifica, 

uma sociedade com suas caracterís�cas. Todos os bebês 

tem um adulto ao seu lado que dele se ocupa, todos 

podem vir a se arrastar ou enga�nhar livremente pelos 

espaços, todos começam suas explorações levando 

objetos à boca, porém, que obejtos são esses e o que 

significam nesse contexto? E os lugares? O chão para 

enga�nhar pode ser um piso de madeira numa sala 

fechada ou um chão ba�do de terra numa tribo 

indígena, com espaço amplo que se abre para muitos 

espaços e diferentes paisagens (ORTIZ, 2008).  

São muitos exemplos que podem levantar 

semelhanças e diferenças entre os modos de se lidar 

com um bebê. Não precisamos olhar para culturas tão 

dis�ntas, na propria creche há bebês em cujas casas 

tem muita gente convivendo, com músicas sempre 

ligada ao redor, outros que em casa ficam na maioria do 

tempo em um quarto quieto, com muitos brinquedos, 

mas poucos es�mulos sonoros e pouca variedade de 

gente ao seu lado. Ainda na mesma creche, podemos 

encontrar um bebê que se assusta com o tambor que a 

professora bate pela primeira  vez para brincar, 

enquanto outro nasceu pra�camente em uma roda de 

tambores, vivenciando rituais religiosos barulhentos 

com muita naturalidade. Devem ser proporcionadas 

diversas informações, diveros es�mulos, diversos 

significados, diversas ações e reações. Um lugar com 

pessoas diferentes reúne experiências diferentes, 

histórias dis�ntas e até modos de ver a mesma coisa de 

forma diversa. Por isso, a creche tem que ser ambiente 

de múl�plas experiências, que considere as diferentes 

vivências das famílias e suas histórias como parte deste 

contexto. O ideal é que a criança, desde cedo, possa 

entrar em contato com tal diversidade, aumentando 

assim seu repertório e consequentemente sua 

capcidade de pensar e responder a diferentes desafios. 

Por isso, concordo com Oliveira (2001) quando afirma 

que, 
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Brincar é uma a�vidade aprendida na 
cultura que possibilita que as crianças se 
cons�tuam como sujeitos em um 
ambiente em con�nua mudança, onde 
ocorre constante recriação de 
significados, condição, para a construção 
por elas de uma cultura de pares, 
conjunto rela�vamente estável de ro�nas, 
artefatos, valores e interesses que as 
crianças produzem e par�lham na 
interação com companheiros de idade. Ao 
brincar com eles, as crianças produzem 
ações em contextos sócio-histórico-
culturais concretos que asseguram a seus 
integrantes. Não só um conhecimento 
comum, mas a segurança de pertencer a 
um grupo e par�lhar da iden�dade que o 
mesmo confere a seus membros. (p. 140)  
 

 

Brincando e jogando, as crianças aprendem 

sobre si próprias, seus medos, suas ideias, suas 

angús�as, seus sonhos, bem como sobre o mundo em 

que vivem, enxergando e copiando os papeis dos 

adultos a par�r das situações criadas e vivenciadas por 

elas. Nesse sen�do, no próximo capítulo, refle�mos 

sobre o brincar no contexto da educação infan�l, 

destacando a necessidade de um projeto pedagógico 

bem estruturado e uma atuação docente orientada por 

esse projeto visando promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento integral da criança.  

 

O BRINCAR NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL: 

UMA OPORTUNIDADE E MUITAS REFLEXÕES  

 

É quase inevitável que a creche seja um 

ambiente em con�nua mudança, afinal é ins�tuição 

cole�va na qual o grupo de crianças, e muitas vezes o de 

adultos, se renova a cada ano. Apesar disso, podemos 

encontrar mudanças enriquecedoras e outras não. 

Mudanças apenas no número de pessoas e não nas 

a�tudes que levam em consideração caracterís�cas 

peculiares dos grupos. Assim como as demais 

a�vidades, as brincadeiras ou o espaço de brincar tem 

que ser planejados e reestrurados no projeto 

pedagógico da creche. Tem que ser pensados de acordo 

com as circustâncias, a história do grupo, as 

contribuições das diferentes famílias e professores, 

assim como das próprias crianças que dão dicas de 

seuas preferências e de seus interesses, conforme o ano 

se desenrola, afinal elas crescem, superam desafios e 

solicitam novos (ORTIZ, 2008).  

Além disso, a diversidade de experiências 

devem ser seguido. O professor não pode se limitar a 

oferecer às crianças apenas o repertório de músicas ou 

brincadeiras que estejam evidenciados pela mídia, pela 

moda ou ainda pelo comércio. Provavelmente, as 

crianças já tem acesso a esses bens culturais, e nossa 

tarefa é ampliar seu repertório. Ninguém escolhe o que 

não conhece e a creche é lugar de conhecer para poder 

escolher. Há que se buscar com muita seriedade a 

ampliação desse repertório e isso se faz em parceria 

com a equipe da creche, em pesquisas acadêmicas e 

bibliográficas, em consulta às próprias famílias e 

comunidade, bem como nos espaços de formação 

con�nuada. Há também que saber selecionar e propor 

a�vidades que estejam em um contexto significa�vo 

para as crianças. Mais do que pesquisar para o planejar 

e conhecer os interesses e necessidades das crianças, o 

professor também precisa fluir cultura, ampliar sempre 

seus horizontes, ler muito, assis�r a espetáculos de 

dança, música, teatro, cinema, conhecer músicas de 

es�los e origens diferentes, frequentar exposições, 

conhecer os centros culturais e históricos de sua cidade 

e região, enriquecer as festas e encontros com 

elementos da tradição e da cultura de cada lugar. Esta 

não é uma tarefa fácil, pois, 

 

como os professores passaram e ainda 
passam por muitas situações de exclusão 
cultural, é mais fácil serem reprodutores 
dessa exclusão do que lutar contra ela. 
Por isso, a mudança de a�tude exige 
muito empenho pessoal e profissional, 
exige tempo para alimentar-se 
culturamente e este�camente. (ORTIZ, 
2008, p. 115).  
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Ao ampliar seu universo cultural, os 

professores assimilam conteúdos vivenciados de modo 

significa�vo, e uma das consequências posi�vas para as 

crianças é que eles podem preparar situações de ensino 

e de aprendizagem que se tornem significa�vos para as 

crianças, incidam na ampliação de repertório cultural 

delas, diversifiquem suas experiências e assim as 

tornem mais cria�vas flexíveis e tolerantes. Nesse 

sen�do, sugerimos brincadeiras que podem ser 

u�lizadas para auxiliar na aprendizagem e no 

desenvolvimento das crianças como o Cesto de tesouros 

de Goldschied e Jackson (2006). 

De acordo com Goldschied e Jackson (2006), o 

“Cesto de tesouros” é um cesto comum de palha ou 

vime com obje�vos variados, encontrados no ambiente 

domés�co, aqueles objetos que as crianças escolhem 

para brincar, chaves, tampas de panelas, en feites da 

casa, colheres de madeira, laranjas da fruteira, etc. Por 

meio da oferta desse �po de brinquedo, as crianças que 

ainda não andam conseguem manipular diferentes 

objetos, es�mular os sen�dos, exercer a capacidade de 

escolha, e se concentrar em explorar suas descobertas 

que estão ali, ao alcance de sua mão. Mais do que a 

oferta de obejtos atra�vos e desafiadores, temos a 

mudança de espaço que, por si só, além de colocar a 

criança em contato com o ar livre e a natureza, já é um 

elemento a mais para a ampliaçao de suas brincadeiras 

e aprendizagens. A grama, a areia, o chão da terra, a 

calçada de cimento, cada uma dessas super�cies e 

materiais oferece experiências diferentes: a sensação 

do terreno irregular ou muito liso no pé, a textura de 

cada piso, a mudança de temperatura. Cada piso produz 

efeitos diferentes sobre os objetos: uma bola corre mais 

rápido no cimento, provoca marcas na areia e não pula 

muito na grama; um brinquedo ou o próprio pé 

molhado produz marcas nas diferentes super�cies. 

Uma aproximação intui�va da mãe com seu 

bebê e também dos educadores é acalantar a criança, 

embalá-la ao som de uma música. Isso é tão forte que 

acontece pra�camente em todas as culturas. Acalmar o 

bebê quando chora, quando sem sono ou inquieto, 

além de ser uma forma de  acalmar a si mesma, acaba 

promovendo aproximação afe�va entre a criança e sua 

mãe/cuidador.  “A par�r da análise da Psicanálise, o 

acalanto se trata de tecer um fio de ordem psíquica e 

não naturacional. Sem essa fiação, ou filiação, não 

haveria processo de humanização’’, afirma Leandro de 

Lajonquière, professor �tular da Universidade de São 

Paulo, em ar�go de Lívia Deodato. (BRITO, 2008, p. 1)  

 

Os brinquedos com música fazem parte 
da vida da criança desde muito cedo. Aos 
acalantos e brinco da mais tenra infância; 
de inicia�va materna, seguem-se as 
parlendas e as  can�lenas, onde os 
primeiros gestos da melódica infan�l se 
insinuam a par com o elemento rítmico da 
palavra. E, aos poucos, vão chegando os 
brinquedos cantados, cuja ação dinamica, 
com suas variadas qualidades de 
movimento, talha uma música de caráter 
e perfil diferenciados, até alcançar mais 
tarde as rocas de verso,verdadeiros ritos 
de passagem em que o conteúdo poé�co, 
a atmosfera própia e a movimentação 
mesmo guardando dimensões da infancia, 
apontam cada vez mais a expressividade 
da nova etapa a ser vivida. (HORTÉLIO, 
2006, p. 3) 
 

 

O primeiro objeto sonoro da criança é sua 

propia voz, desde muito cedo o bebê responde aos sons 

vocais a sua volta e rapidamente imita, inventa e brica 

com os sons que emite pela voz. Alguns pesquisadores 

arfimam que aos seis meses o bebês já são capazes de 

reproduzir sons da voz humana. U�lizando apenas a voz 

e os sons vocais é possível fazer muitas brincadeiras 

com as crianças. Em  pesquisa pessoal sobre os objetos 

que a cercam, a criança percebe que esses podem ser 

sonoros se manipulá-los de uma forma ou de outra, e 

procura estabelecer relações entre a causa e efeito sem 

sabe-lo (BRITO, 2008).  

Desde cedo  a criança  tem experiencias 

sensório motoras com os objetos que passam a ter este 

atributo, sonoros ou não. É um jogo de exercicío e ao 

053



     
 

mesmo tempo sensório-motor entre gesto e obje�vo. O 

som só é produzido se os dois es�verem juntos, em 

sequência de espaço e tempo. A criança também se 

conecta aos sons ambientes. Ela presta atenção e está 

“ligada”, mesmo que fazendo outra coisa. E quando 

quer, reproduz os barulhos que ouve como se fossem 

onomatopéias: barulhos de carros freando, chaleira 

apitando, os sinais sonoros do computador, alguém 

tecla, chuveiro ligado, o �c-tac de um relógio, o telefone 

que toca.Não menos improtantes são os sons da 

natureza e dos animais. Sempre que for possível, as 

crianças devem ser es�muladas a iden�ficá-los, 

percebe-los e valorizá-los. Vento uivando, chuva caindo,  

pássaros catando, cachorros lan�ndo, cavalo galopando 

são elementos que representam o universo sonoro e 

que trazem novas experiencias sensoriais para as 

crianças.Todo esse universo sonoro “vibra em 

diferentes frequencias, amplitudes, durações, �mbres e 

densidades, que o ser humano percebe e iden�fica, 

conferindo-lhes sen�dos e significados.”. (BRITO, 2008, 

p.140)  

Estes sen�dos e significados são preenchidos 

por emoções e afetos e nos ajudam a avaliar  o que 

acontece ao nosso redor, não é só pela visã o que isso 

ocorre, mas também pela audição. Por exemplo, ao 

ouvir um trovão e ventos fortes, imediatamente 

sabemos que vai haver tempestade e corremos para 

fechar as janelas abertas ou �rar a roupa do varal, ou 

seja, o que oouvimos nos ajuda a tomar decisões e agir. 

O rugido de um leão, mesmo que assis�ndo um filme, 

não é indiferente a ninguém. 

 

As crianças aprendem a u�lizar recursos 
expressivos de sua cultura. Falam alto 
quando  querem chamar a atenção, falam 
baixo para contar um segredo e usam 
adequadamente o tom de voz para 
mostrar seriedade ou brincadeira. Elas 
logo aprendem o significado de “pssiu” e 
“hum”!!! Também reconhecem quando o 
“ai” é uma reclamação ou uma expressão 
de alívio. As crianças são muito recep�vas 
a estes sons, decifrando e criando 

significados. Seria uma  lás�ma que 
perdessem essas habilidades por ocasião 
da sua entrada na escola. (MAFFIOLETTI, 
2001, p. 137) 
 

 

Da mesma forma que nas Artes Visuais, os 

bebês e as crianças pequenas tem o direito de aprender 

a apreciar música, para isso precisam estar em contato 

com a produção humana musiscal. Devemos preservar 

as nossas próprias tradições musicais, mas também 

precisamos conhecer as tradições de outros povos. 

Conhecer o outro favorece que se conheça a si mesmo. 

Esta ampliação de repertório é vital para alimentar a 

criança com música para que os diferentes sons, ritmos, 

�mbres, melodias sejam percebidos iden�ficados e 

absorvidos pelas conexões neurológicas e afe�vas, de 

tal forma que a criança possa lançar mão deste 

conhecimento quando houver uma oportunidade de 

fazê-lo.Há ainda outra forma de interação que favorece 

a inclusão cultural possibilitando que as crianças 

pequenas par�cipem da cultura da infância ao aprender 

as brincadeiras cantadas que fazer parte deste universo. 

É o caso, das parlendas, brincos, rimas, quadrinhas, 

poemas musicados e todo acervo que fizer parte de 

nossa cultura popular (BRITO, 2008).  

Esta modalidade em geral é ensinada pelos 

adultos ou por crianças mais velhas, transmi�das de 

forma intergeracional e cole�vamente. Os bebês 

par�cipam destas brincadeiras sonoras ouvindo ou 

repe�ndo parte das palavras a seu modo, compondo 

seu repertório no processo de aquisição da linguagem. 

São jogos e brincadeiras  que também se modificam, 

ficando cada vez mais complexos, conforme a criança se 

desenvolvem e evoluem em seu aprendizado.Pela 

própria qualidade do seu pensamento e do seu modo 

de se envolver, as crianças ficam muito atentas às 

histórias sonorizadas, não são só em histórias que já 

incorporavam canções narra�va como a canção que 

Chapeuzinho Vermelho canta ao ir para casa da Vovó, 
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ou os sete anões, ao voltarem da mina para casa 

(BRITO, 2008). 

Todo este encantamento e conhecimento que 

a música sugere pode ser prejudicado se os educadores 

banalizarem as a�vidades. Evidentemente, quando 

falamos da vinculação com a cultura, muitas músicas do 

universo da MPB atual podem fazer parte. Mas assim 

como pretendemos ampliar os conhecimentos das 

crianças também precisamos desenvolver um senso 

crí�co para oferecer às crianças aquilo que for de 

melhor qualidade. Os adultos precisam ficar atentos 

para favorecer e valorizar a expressão gestual própria 

das crianças,  produzidas por elas de forma espontânea 

e não “ensinar” gestos estereo�pados e que não 

traduzem sua expresão genuína e autên�ca. Vale 

lembrar que a criança que brinca é uma criança 

saudável. É muito preocupante alguém que não se 

interesse por novidades, que não se divirta com 

situações inusitadas, que não seja curioso. Cabe ao 

ambiente da creche oportunizar brincadeiras e 

situações diversificadas, pois para cada criança há pelo 

menos um cena de expressão, comunicação e prazer  

(BRITO, 2008).  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o período que trabalhei em sala de 

aula par�cipando dos estudos realizados nas formações 

pedagógicas, entrei em contato com o mundo da leitura 

e conhecimento dos grandes pensadores da educação 

como: Piaget, Vygotsky, Paulo Freire e muitos outros 

que nos eram apresentados nos atos de leitura. Eles 

foram proeminentes na minha formação e 

desenvolvimento profissional. Percebi que a criança 

pequena realiza durante o seu desenvolvimento várias 

a�vidades de natureza cultural e social, criam, 

reelaboram e ressignificam o que encontram, 

decorrendo daí, importantes aprendizagens. Com essa 

pesquisa entendi que o professor precisa conhecer e 

saber u�lizar os jogos e as brincadeiras na sala de aula, 

pois ajudam na aprendizagem e permite a expressão 

das crianças. Por meio de jogos e das brincadeiras, as 

crianças têm mais oportunidades para despertar o 

interesse por aprender, pois permitem uma melhor 

interação com os colegas e com o professor, facilitando 

a comunicação e a troca de ideias sobre como 

solucionar os desafios enfrentados por elas no 

momento das a�vidades. 

Nesse sen�do, o educador precisa enxergar a 

prá�ca educa�va como um constante processo de 

reafirmação dos valores educacionais, incen�vando a 

curiosidade, a imaginação, intuição, senso inves�ga�vo, 

enfim, a capacidade da criança de ir além do que já 

consegue fazer sozinha. Assim, o educador terá a 

possibilidade de transformar a vida da criança no 

exercício de uma função realmente comprome�da com 

uma proposta polí�ca educacional que realmente esteja 

direcionada a uma aprendizagem significa�va.  
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A PRÁTICA EM SALA DE AULA COM A TABELA PERIÓDICA: ONDE ESTÃO OS ELEMENTOS  
 

PRACTICE IN THE CLASSROOM WITH THE PERIODIC TABLE: WHERE ARE THE ELEMENTS 
 

Jonatham Moura e Silva ¹ 

 

RESUMO 
 

O presente estudo representa um importante passo no processo de construç ão da tabela periódica através do lúdico 
com par�cipação dos alunos da turma da 1ª série do Ensino Médio, onde terão conhecimentos relaciona dos aos 
elementos químicos, usando matérias alterna�vos relacionados aos elementos da tabela, com obje�vo de ser 
assimilado com maior facilidade pelos alunos. Para isso será u�lizado produtos do co�diano que possuam em sua 
composição tais elementos. Buscou-se estudar conteúdos e aprofundar conceitos à cerca desta temá�ca, u�lizando 
procedimentos que ajudassem o aluno a desenvolver a própria capacidade de con�nuar aprender a ques�onar-se em 
um processo constru�vo e simultâneo. Além de possibilitá-lo a iden�ficar possíveis elementos químicos de seu 
co�diano e buscar possíveis soluções para alguns problemas relacionados a esses elementos no dia a dia. 
 
PALAVRAS -CHAVE: Tabela Periódica, material alterna�vo, co�diano, elementos.  
 
 

ABSTRACT 
 
This study represents an important step in the construc�on of the periodic table process through playful with 
par�cipa�on of students in the class of the 1st year of high school , where they will have knowledge related to 
chemical elements , using alterna�ve materials related to table elements , in order to be absorbed more easily by the 
students. For it will be used everyday products that have in their composi�on such elements. Sought to study content 
and deepen the concepts about this theme , using procedures that help students to develop their ability to con�nue 
to learn to ques�on in a construc�ve and simultaneous process . Plus enables you to iden�fy possible chemical 
elements of their daily lives and seek possible solu�ons to some problems related to these elements on a daily basis.  
 
KEYWORDS: Periodic Table, alterna�ve material , everyday elements .  
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INTRODUÇÃO 

 

A busca de novos conhecimentos e de formas 

mais acessíveis para aprendizagem do aluno é 

incansável para todo educador. Nesta bus ca os 

professores de química procuram formas mais simples 

para o ensino desta prá�ca, que, muitas vezes é vista 

como uma disciplina complexa e “chata”, pois 

geralmente o aluno é levado a decorar formulas e 

elementos químicos mecanicamente, que facilmente ele 

esquecerá. Na tenta�va de novos meios que despertem 

o interesse e o aprendizado do aluno por esta disciplina, 

propomos u�lizar produtos, ou seja, materiais que 

manuseamos no dia-a-dia e que tenham as mesmas 

composições dos elementos para que, através  disso o 

aluno possa associar com a tabela e desta formas 

aprender brincando.  Na tenta�va de alcançar um 

aprendizado mais amplo pesquisadores na área de 

ensino tem desenvolvido estratégicas diferenciadas, 

como a realização de a�vidades experimentais 

(SILVA,.et al 2015). Fazer uso de materiais alterna�vos 

na construção da tabela periódica para classificar os 

elementos químicos tem o obje�vo de fazer o educando 

a se interessar e ter uma melhor compreensão dos 

elementos. 

O ambiente escolar prepara o aluno para 

diversas situações da vida. A importância da educação 

tem sido muito comentada nas classes sociais e com 

isso tem-se buscado estratégias de aprendizagem que 

sejam mais atra�vas e que desperte o interesse dos 

estudantes em ingressar nas ins�tuições escolares e 

efe�vamente apreender os conteúdos programá�cos. 

Considerando que o papel da escola cons�tui-se em 

preparar o aluno para diversas situações da vida, as 

a�vidades pedagógicas dos professores são 

fundamentais, pois são elas que possibilitam métodos e 

técnicas significa�vas, promovendo conhecimentos, 

para agir no conturbado mundo em que hoje vivemos. 

Segundo Leite et. al (2005, p. 3), o educador tem a 

função de planejar essas a�vidades para facilitar a 

compreensão dos assuntos teóricos abordados ao 

educando, es�mulando-os a ques�onar, responder e 

observar.  

Sabe-se que uso de a�vidades prá�cas promove 

maior interação entre professor e aluno, porém é uma 

tarefa tão exigente e desafiadora quanto prazerosa e 

gra�ficante, aumentando a sa�sfa ção e vontade do 

aluno em querer aprender. Piaget et. al (1972), afirmam 

que os estudantes adquirem muito mais conhecimento 

através de situações concretas e as a�vidades prá�cas 

cons�tuem um grande instrumento de aprendizagem, 

pois através delas os alunos absorvem pensam e agem. 

Nota-se, então a culminância do uso de a�vidades 

prá�cas na sala de aula.  

A ideia constru�vista de ensino abrange uma 

grande variedade de aulas, sobretudo, aquelas que 

envolvem o educando no fazer pedagógico, onde se 

valorizam os conhecimentos prévios e se coloca o aluno 

frente a frente com os objetos em estudo. No entanto, 

ainda predomina a metodologia tradicional, 

principalmente nas escolas públicas. Rodrigues et. al 

(2011), relatam que a metodologia tradicional, centrada 

na preocupação com o “ensinar”, con�nua 

predominando nas prá�cas pedagógicas, apesar de 

exis�r novos métodos centrados na aprendizagem, 

tendo como foco o aluno. Então, aos professores resta 

buscar essas metodologias ou apenas a�vidades 

alterna�vas que tornem suas aulas mais atra�vas, com 

alunos mais interessados e par�cipa�vos.  

Constatam-se diversas persistências quanto ao 

uso de a�vidades prá�cas, dentre as quais, a falta de 

preparo dos docentes e as exigências do sistema 

educacional vigente. Apesar disso, muitos docentes, 

preocupados com a aprendizagem de seus alunos, vêm 

inovando suas prá�cas diferenciando sua forma de 

trabalhar, tornando-se professores envolvidos com a 

busca de inovações no processo de ensino-

aprendizagem. Krasilchik (2004) refere-se às aulas 

prá�cas como aquelas que permitem ao aluno ter 

contato direto com os experimentos, manipulando os 
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matérias e equipamentos, pois estas a�vam de forma 

significa�va a curiosidade do estudante.  

Dessa forma, este projeto visa mostrar que o u so 

de a�vidades prá�cas em sala de aula interligado aos 

conteúdos programá�cos de química no ensino de 

ciências promove um melhor desempenho na 

aprendizagem, na turma da 1ª série do Ensino Médio 

turno Noturno, onde foram ministradas as a�vidades. 

As aulas prá�cas proporcionaram momentos de 

interação entre professor e alunos, em que o professor 

facilita a compreensão dos temas teóricos e os alunos 

deixam de ser somente receptor de conhecimentos.  

Este trabalho demonstrou que é possível realizar 

experimentos simples em sala de aula, pois se sabe que 

em escolas públicas, há falta de laboratórios de química, 

materiais e reagentes para a realização das a�vidades 

prá�cas. Porém, podem ser u�lizados materiais 

alterna�vos. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente projeto foi desenvolvido na Escola 

Estadual Rio Preto, localizado no município de Rio Preto 

da Eva, com uma população de alunos do 1 ano do 

Ensino Médio da Escola Estadual Rio Preto, com uma 

amostra de 21 alunos.  A técnica usada na busca da 

solução ou na coleta de dados foi observação 

par�cipante, onde o professor fazia parte do processo 

de construção do conhecimento. 

Como limitações da pesquisa produzida podemos 

destacar falta de instrumentos e tempo adequado para 

trabalhar os conteúdos do projeto. O projeto foi 

realizado em duas semanas, sendo 10 horas em cada 

semana. Na primeira semana duas aulas com 4 horas e, 

segunda semana três aulas com 4 horas. O �po de 

pesquisa desenvolvida foi quanto-qualita�va, em vista 

aos resultados necessitarem de cuidados quan�tativos e 

quan�ta�vos para a tabulação dos mesmos. 

Como instrumento de coletas dos dados u�lizou-

se ques�onários para verificar a aceitação por partes 

dos alunos sobre a metodologia u�lizada.  O projeto foi 

desenvolvido de acordo com as fases descritas a seguir: 

Primeira fase: reunião com os professores e gestão da 

escola para apresentação do projeto.  Segunda fase: 

apresentação teórica do conteúdo e apresentação de 

um vídeo que retratava Tabela Periódica. Estas etapas 

foram desenvolvidas na primeira semana. Terceira fase: 

confecção da tabela em um tecido de TNT, com 

dimensões de 2,20 metros de largura e 1,00 metro de 

altura. Na confecção dos símbolos dos elementos 

u�lizou-se EVA com cores diferentes para dis�nguir as 

famílias da tabela periódica. Quarta fase: aplicação do 

quebra-cabeça. Os alunos foram organizados em grupos 

para a montagem da tabela periódica. Cada grupo ficou 

responsável pela montagem de uma tabela periódica. O 

grupo que conseguisse montar primeiro a tabela seria 

premiado. Quinta fase: após a aplicação do conteúdo do 

projeto, foi solicitado aos alunos que trouxessem de 

casa produtos que con�nham os elementos químicos 

u�lizados no jogo. Cada aluno ficou responsável pela 

apresentação do produto, demonstrando os elementos 

que con�nham, fazendo suas considerações acerca do 

conhecimento adquirido.     

   

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A pesquisa foi aplicada em três etapas diferentes 

que proporcionaram resultados significa�vos e que 

também criaram discussões a cerca da metodologia 

u�lizada. Na primeira os alunos foram divididos em 

grupos de cinco a seis alunos por turma para 

apresentação das a�vidades. Para a confecção do jogo 

foram u�lizados materiais como papel cartão, cola de 

isopor e tesoura, etc. Foi di�cil convencer os alunos a 

par�ciparem das a�vidades bem como da confecção de 

cartazes. Reclamavam que não podiam gastar dinheiro, 

não �nham tempo, enfim reclamavam bastante.  

Porém, após um diálogo com os professores e o 

gestor da escola entramos em um consenso sobre a 

importância do projeto, e assim conseguimos que todos 
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par�cipassem, pois a escola concedeu todo o material 

necessário para o desenvolvimento do projeto. 

A proposta da construção do conhecimento 

numa perspec�va integradora envolveu os alunos, que 

se vêm como o protagonista do processo, sendo 

orientados pelo professor que buscou ferramentas para 

subsidiar seus estudos, coletar informações através de 

entrevistas, leitura em livros, jornais, documentos, 

periódicos e internet, fotos, filmagem, etc. As 

informações registradas pelos alunos foram o aporte, 

no qual o professor como mediador desse processo, 

ques�ona, confronta e debate os assuntos pesquisados 

com os assuntos do tema em questão – elementos da 

tabela periódica. O educando se apropria dos 

conhecimentos à medida que relaciona os fatos e os 

coloca em prá�ca, assim se torna sujeito crí�co e 

responsável conhecedor de seus direitos e deveres, 

contribuindo para uma sociedade mais justa e 

igualitária. 

A segunda etapa consis�u da aplicação de um 

ques�onário com três questões (quadro 1). Os alunos 

acharam de suma importância estudar os elementos 

que esta na natureza e no ar que respiramos para que 

possamos sensibilizar e conscien�zar a todos em 

relação ao meio ambiente e elementos que respiramos.  

 

Quadro 1. Questões e respostas do ques�onário: 

 

QUESTÕES RESPOSTAS 

1. Você considera importante a tabela periódica e seus 
elementos que estão na natureza  ser trabalhada nas 
escolas? 
Sim (  ) Não (  ) 

Todos responderam que Sim. Falaram da importância 
das aulas sobre a natureza e seus elementos  são 
importantes. 

2. Você acha que a educação ambiental deve ser 
trabalhada somente na disciplina de Biologia? Se não, 
em que pontos ela deveria ser abordada nas mesmas? 
Sim (  ) Não (  ) 

Todos responderam Não. E que outras disciplinas como  
química, �sica, geografia, historia e artes devem abordar 
esse conteúdo. Pois, a Educação Ambiental deve ser 
estuda de forma interdisciplinar.  

3. Descreva três situações de impactos ambientais de 
que você tenha conhecimento. 

Todos afirmaram conhecer vár ios impactos ambientais 
causados pelo homem, os mais citados foram: 
queimadas (75%), mudanças climá�cas (50%), resíduos 
sólidos (30%), poluição dos rios (25%). 

 

Diante dos temas abordados com os alunos, 

professores e a comunidade, foi possível observar 

atenção dos jovens e o interesse em par�cipar nas 

dinâmicas que foram realizadas pelos professores da 

escola. Durante a confecção da tabela periódica os 

alunos foram pesquisando a historia de cada um dos 

elementos e sua importância para a natureza e para nós 

seres humanos.  

Percebeu-se nas apresentações dos alunos, que 

eles desejam (sonham) com uma escola mais 

humanizada e voltada para um processo de 

profissionalização e valorização do trabalho do corpo 

docente bem como dos discentes; um meio ambiente 

mais equilibrado mais sem perder a noção do real, na 

perspec�va de iden�ficar claramente todos os 

obstáculos para a realização desses sonhos, a exemplo 

dos atentados de violência contra os professores, que 

tem-se tornado uma constante pelo país afora e da fa lta 

de valorização do profissional professor/educador que 

vai desde uma melhor polí�ca salarial a melhores 

condições de trabalho. 

Na terceira etapa foi realizada a apresentações 

de grupos formados pelas turmas de 1º ao 3º ano do 

ensino médio (Figura 1) foram apresentados em sala de 

aula com a par�cipação de todos os alunos, professores 

e a comunidade escolar, �vemos alguns visitantes. Os 
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par�cipantes apresentaram os temas relacionados aos 

impactos ambientais com clareza fazendo com que os 

que os telespectadores se surpreendessem com seus 

desempenhos. 

 

 

Figura 1. Apresentação dos grupos de alunos.  

Fonte: LIMA, 2015. 

 

Depois da apresentação de todos os grupos foi 

realizada uma dinâmica “Oficina de Futuro” relacionado 

à conscien�zação de tudo que foi dito durante as 

apresentações, a qual foi realizada no Refeitório da 

escola. A realização da “Oficina de Futuro” foi baseada 

em duas a�vidades: (1) construção da árvore dos 

sonhos e (2) a construção do caminho das pedras. O 

demonstra�vo de palavras-chave associadas à árvore 

dos sonhos e ao caminho das pedras da Oficina de 

Futuro desenvolvida pelos professores da disciplina de 

Ciências do Ensino fundamental é mostrado na tabela 2. 

O obje�vo da oficina esta centrado no 

compromisso de envolvimento e sensibilização dos 

diversos atores sociais sobre: os riscos significa�vos a 

que estão expostas as comunidades e o ambiente 

natural; as condições de preservação da integridade, da 

qualidade de vida e de segurança do ambiente humano. 

Incluindo a comunidade no processo de gestão do 

espaço compar�lhado junto e contribuir para a 

melhoria de sua qualidade de vida são os compromissos 

que a escola assume no exercício de sua 

responsabilidade sócio-ambiental (ECOVIVER, 2015). 

A quadro 2 mostra para os alunos o “caminho 

das pedras” se eles querem seguir um bom caminho 

aquele com amor pela família, igualdade com o 

próximo, responsabilidade, uma escola de qualidade ou 

se ele quer seguir um mau caminho que é aquele das 

drogas dos maus tratos, violência desrespeito 

profissional, uma escola desestruturada, sem 

compromisso com seus alunos. Com a explicação e 

dedicação dos professores em relação à oficina �vemos 

bons resultados, pois todos os alunos compreenderam a 

mensagem que queríamos passar, realizando a dinâmica 

da “árvore dos sonhos” enfa�zando que precisamos de 

todos esses sonhos em nossos pensamentos colocando-

os todos os dias em prá�ca para buscarmos um mundo 

melhor.  

 

Quadro 2. Palavras-chave da Oficina de Futuro. 

 

ÁRVORE DOS SONHOS CAMINHO DAS PEDRAS 

1 – Harmonia, dignidade e respeitabilidade  1 – Violência e indisciplina  

2 – Estrutura �sica adequada  2 – Drogas  

3 – Par�cipa�va e dinâmica  3 – Famílias desajustadas e omissão dos pais  

4 – União e Integração  4 – Desemprego  

5 – Salários dignos e valorização  5 – Desrespeito e desunião  

6 – Escola de qualidade, transformadora e inclusiva  6 – Escola desestruturada  

7 – Alunos interessados e professores mo�vados  7 – Baixos salários e desrespeito profissional  

8 – Par�cipação da família e amor  8 – Falta de integração com a comunidade  

9 – Melhor qualificação dos professores  9 – Falta de apoio didá�co e da direção  

10 – Maior integração entre escola / comunidade / 
professores   

10 – Falta de capacitação profissional  
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De acordo com Dias (1995), a Educação 

Ambiental deve “contribuir para a 

conservação/proteção do Planeta e de todas as suas 

espécies, e para a melhoria da qualidade de vida de 

cada indivíduo e de cada comunidade, por meio de 

processos educa�vos ins�gantes, intera�vos, holís�cos 

e que resgatem a capacidade de auto-conhecimento e 

de auto-gestão polí�ca e econômica” e deve “promover 

a interdisciplinaridade, a visão crí�ca e global/holís�ca, 

a par�cipação e a interação, o resgate de saberes e a 

resolução de problemas, tendo como conteúdos os 

problemas ambientais e de qualidade de vida 

considerados relevantes para os grupos envolvidos”. Se 

o conteúdo do problema considerado é relevante, por 

exemplo, a questão do lixo, as a�tudes ambientais dos 

seres humanos em relação a este problema, deve 

refle�r sobre assuntos que vão além do ato 

simplesmente de separar resíduos. 

A sustentabilidade traz uma visão de 

desenvolvimento que busca superar o reducionismo e 

es�mula um pensar e fazer sobre o meio ambiente 

diretamente vinculado ao diálogo entre saberes, à 

par�cipação, aos valores é�cos como valores 

fundamentais para fortalecer a complexa interação 

entre sociedade e natureza. Nesse sen�do, o papel dos 

professores(as) é essencial para impulsionar as 

transformações de uma educação que assume um 

compromisso com a formação de valores de 

sustentabilidade, como parte de um processo cole�vo. 

Enfim, ficou evidenciado que os alunos e 

professores da Escola Estadual Rio Preto da Eva, 

apresentaram um ó�mo trabalho sobre o Meio 

Ambiente e seus elementos químicos e confecção da 

tabela periódica, por meios do mu�rão com alunos e 

professores, palestras, apresentação, limpeza da escola, 

que esta abandonado pelo poder público, os alunos 

foram avaliados de acordo com sua par�cipação em 

todas as a�vidades realizadas. Todos saíram com a 

clareza de que é necessário ter consciência de seus atos, 

e mudança de a�tudes em relação ao meio ambiente 

em que vivemos, seja, nosso município, nossa casa e 

principalmente nossa escola. 

Portanto revelou-se neste estudo que a 

Educação Ambiental é um instrumento eficaz para o 

processo ensino-aprendizagem, visto que as a�vidades 

desenvolvidas proporcionaram momentos significa�vos 

de aprendizagem, enriquecidas por discussões e 

reflexões. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pretendeu-se, com este projeto, demonstrar a 

importância de se trabalhar com os alunos e a 

preservação e a defesa do meio ambiente e iden�ficar 

os principais problemas ambientais rela�vos a Escola 

Estadual Rio Preto da Eva e os elementos químicos da 

tabela periódica que nos rodeia. 

Com o projeto conseguimos alcançar nossos 

obje�vos em conscien�zar os alunos com a importância 

da preservação da natureza para que nossos elementos 

químicos não se acabe e não fique poluído causando 

assim prejuízos para nossa comunidade em que vivemos 

com isso eles aprenderam que a educação ambiental é 

necessária no ambiente escolar em varias disciplina 

sempre mostrando a importância da conservação do 

meio ambiente. Lembrando eles em não sujar a escola 

onde passa uma boa parte de sua juventude também 

em cuidar da limpeza de sua rua e de conscien�zar seus 

familiares para conservação do Município em não jogar 

em qualquer lugar seu lixo deixando assim as ruas sujas, 

mas sim em colocar nos sacos de lixo em lixeiras em 

frente de sua casa para coleta públ ica que passa nas 

ruas todos os dias. Os que moram em zona rural falaram 

que jogam seu lixo nos rios ou em buracos feitos pelos 

seus pais ou até mesmo em qualquer lugar longe da 

casa, conversamos com eles que para não prejudicar o 

meio ambiente fazer a separação dos lixos orgânicos 
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para jogar nas plantas e os restantes trazer ao município 

para as lixeiras públicas. 

Porém, o sucesso dessas ações educacionais 

somente poderão ocorrer havendo conscien�zação de 

todos os segmentos da sociedade e da necessidade da 

sua implantação efe�va. A par�cipação de toda a 

comunidade envolvida no processo é primordial para a 

sua efe�vação, sem sombra de dúvida. Somente assim 

poderemos tentar melhorar a qualidade de vida de 

todos e, consequentemente, cumprirmos o disposto no 

Art. 225 de nossa Cons�tuição Federal, onde diz, em 

poucas palavras, que o meio ambiente sadio é um 

direito de todos.  

A responsabilidade de educar para a 

sustentabilidade é de todos. Ela não se estabelece de 

forma impessoal e descontextualizada, mas tem a ver 

com a escola que se vive, com a escola concreta de 

todos os dias, ela tem a ver com o projeto da escola e 

com o projeto de vida das pessoas. O desafio é 

justamente construir uma gestão e um currículo que 

potencializem e ampliem inicia�vas de sustentabilidade 

já existentes ou sonhadas, dentro e fora dos espaços 

educa�vos formais. 

A construção de sen�dos em torno das 

relações indivíduos-natureza, dos riscos ambientais 

globais e locais e das relações ambiente-

desenvolvimento. A educação ambiental, nas suas 

diversas possibilidades, abre um es�mulante espaço 

para repensar prá�cas sociais e o papel dos professores 

como mediadores e transmissores de um conhecimento 

necessário para que os alunos adquiram uma base 

adequada de compreensão essencial do meio ambiente 

global e local, da interdependência dos problemas e 

soluções e da importância da responsabilidade de cada 

um para construir uma sociedade planetária mais 

equita�va e ambientalmente sustentável (ZEPPONE, 

1999). 

Diante do exposto, fica evidenciado que é 

preciso conhecer – e se conhecer – para poder agir e 

com isso transformar-se e transformar. É saber para 

poder fazer e acontecer. Porém, de forma cidadã, é�ca, 

ecológica e plena. Todos fazemos parte do Meio 

Ambiente. Há uma ligação em tudo. Todos somos 

responsáveis pela construção de um mundo 

socialmente justo e ecologicamente equilibrado. 
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RESUMO 
 
No passado, as famílias que possuíam filhos com deficiência, escondiam-nos da sociedade. Esses sujeitos eram 

trancados em quartos e não �nham contato com outras pessoas. Contrapondo a essa realidade cruel, se concebe a 

concepção de inclusão como uma organização social em que todos são considerados iguais, com os mesmos direitos e 

deveres. Por essa razão, esse estudo obje�va verificar a história e as leis acerca do processo de inclusão no Brasil, a 

fim de demarcar a efe�vação do acolhimento a pessoas com deficiências ou necessidades especiais nas ins�tuições 

sociais: sociedade, escola e família. Para tanto, u�liza -se a metodologia de revisão bibliográfica que permite avaliar 

como ocorre o processo de inclusão escolar no Brasil, assim – pôde-se verificar o despreparo dos docentes em relação 

ao atendimento aos alunos especiais, a falta de estrutura �sica nas ins�tuições de ensino, ao preconceito e a 

discriminação da sociedade. Ao discorrer sobre a necessidade da inserção do aluno com deficiência em sala de aula 

regular, verifica-se que por meio das leis, as pessoas com necessidades vêm conseguindo aos poucos conquistar o seu 

lugar na sociedade. Todavia, iden�ficamos a inclusão como um caminho para uma educação humanizadora que 

precisa ser propagada e realizada na prá�ca no ambiente escolar. 

 

PALAVRAS -CHAVE: Inclusão. Realidade. Discriminação. 
 
 

 
ABSTRACT 

 
In the past, families who had children with disabili�es hid them from society. These guys were locked in rooms and 
had no contact with other people. In contrast to this cruel reality, the concept of inclusion is conceived as a social 
organiza�on in which everyone is considered equal, with the same rights and du�es. For this reason, this study aims to 
verify the history and laws about the inclusion process in Brazil, in order to demarcate the effec�ve recep�on of 
people with disabili�es or special needs in social ins�tu�ons: society, school and family. To do so, we use the 
bibliographic review methodology that allows us to evaluate how the process of school inclusion occurs in Brazil, thus 
- it was possible to verify the unpreparedness of the teachers in rela�on to the care for special students, the lack of 
physical structure in the ins�tu�ons of educa�on. educa�on, prejudice and discrimina�on in society. When discussing 
the need for the inclusion of students with disabili�es in the regular classroom, it appears that, through the laws, 
people with needs have been gradually achieving their place in society. However, we iden�fied inclusion as a path to a 
humanizing educa�on that needs to be propagated and carried out in prac�ce in the school environment.  
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INTRODUÇÃO 

 

A inclusão é um dos temas da atualidade, trata-

se de um processo de aceitação e respeito à pessoa com 

deficiência, que vem ocorrendo de forma lenta. 

Compreende-se que no tempo passado quem teria uma 

deficiência era excluído da sociedade. A esse respeito 

segundo Chraim (2009), a inclusão deveria iniciar em 

casa, os pais deveriam reconhecer as diferenças de seus 

filhos, e buscar meios para que estes possam 

desenvolver-se dentro de suas limitações e 

possibilidades. 

No entanto, incluir significa combater ao 

preconceito contribuindo para uma sociedade mais 

justa. Nesse sen�do, a escola tem um papel de 

compreender e acolher a  

diversidade trabalhando com igualdade de 

oportunidades a todos sem dis�nção. Desta forma, a 

presente pesquisa teve como meta salientar a 

importância do processo de inclusão para a sociedade.  

Destaca-se que para atender esta proposta foi 

necessário realizar uma pesquisa bibliográfica de 

abordagem qualita�va. Sendo assim, na revisão literária 

destacam-se os seguintes autores: BARRETO (2014) 

MAZZOTA (2005, 2011), CHRAIM (2009). 

Considerando que a execução do direito a 

frequentar as escolas regulares não significa que ocorra 

a inclusão de verdade, entende-se a relevância desta 

temá�ca para a educação à medida que se inves�ga e 

apresenta o processo de inclusão nos diferentes 

espaços sociais entre eles a sala de aula. 

 O obje�vo geral desta pesquisa é compreender 

a importância da comunidade escolar na vida de uma 

criança que tem uma necessidade especial. Nesse 

sen�do a pesquisa par�u da seguinte indagação: Como 

a Comunidade Escolar pode contribuir para que o aluno 

com deficiência possa desenvolver-se em uma escola 

regular de forma posi�va e com qualidade?  

 Dessa forma, é o dever de todo grupo escolar 

oferecer possibilidades para que esse aluno conquiste 

sua autonomia e segurança e assim podendo se 

desenvolver num ambiente escolar. Desta forma os 

professores devem ter um grande conhecimento para 

não excluir os alunos e assim bloquear o seu 

aprendizado e desenvolvimento.  

 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

 

Segundo Ribeiro (2003), ao longo da história, 

as pessoas com necessidades educa�vas especiais eram 

�das como excepcionais. Na visão da autora, essas 

exceções eram consideradas como uma degeneração da 

raça humana e por esse mo�vo eram expostas ou 

eliminadas, pois acreditam que esses sujeitos causavam 

um grande transtorno a sociedade. Percebe-se que a 

não normalidade era definida por não se apresentar de 

acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade. 

Tal concepção tem sua origem na an�guidade 

em que, segundo Barreto (2014), as crianças e pessoas 

com deficiências não possuíam valor algum, por esta 

razão, eram deixadas para trás, mortas, até mesmo 

vendidas para pros�tuição e diversão de pessoas ricas. 

Dependendo do local de nascimento das crianças, 

algumas �nham a oportunidade de serem cuidadas de 

forma segregada.  Conforme o autor, somente por volta 

do século V ao XV que se observou um avanço no modo 

como a pessoa deficiente era vista, pois nesse momento  

houve um maior envolvimento religioso, mantendo - 

como ação de caridade, encarceradas as pessoas com 

necessidades especiais, entretanto, a deficiência era 

vista como um cas�go de Deus, como forma de 

remissão de algum pecado que tenham come�do ou 

mesmos seus familiares. Nota-se que um atendimento 

específico só ocorre a par�r do reconhecimento do 

valor do ser humano, o que para Barreto (2014) ocorre 

por volta do século XVI, período em que a Europa 

passava pelo renascimento cultural e cien�fico, em que 

houve uma valorização do potencial humano.  

Não obstante, expressões como pedagogia de 

anormais, pedagogia teratológica, pedagogia cura�va 
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ou terapêu�ca, pedagogia de assistência social, foram 

usadas para referir-se ao atendimento especializado 

para sujeitos com deficiência, como aponta Mazzo�a 

(2011) e esses termos foram u�lizados até ao final do 

século XIX. Percebe-se, então - a par�r daí uma 

diferença significa�va no jeito como as pessoas com 

necessidades especiais eram percebidas, antes vistas 

como uma degeneração da raça humana, 

posteriormente com um atendimento específico 

embora limitado. 

 
Observa-se nesse período a subs�tuição 
da conduta de segregação para uma 
cultura de ins�tucionalização, podendo o 
final do século XIX ser considerado o início 
da história da educação especial, e, assim, 
em 1770, em Paris, foi criada a primeira 
ins�tuiçã                                
                                 , que 
    nv  v      ‘  n    m tó         m  
combinação da língua de sinais com a 
gramá�ca sinalizada francesa, para a 
comunicação com eles. Em 1784 foi 
fundado o Ins�tuto Real dos Jovens 
Cegos, também em Paris (BARRETO, 2014. 
p.14). 
 

 Essa forma de atendimento, ainda que feito 

de forma segregada, é um grande passo educacional, 

pois contribuía para a integração social. Nessa 

perspec�va, Miranda (2004) considera que no século 

XX, especialmente na década de 1970, houve um 

movimento maior de integração para indivíduos que 

apresentavam algum �po de deficiência, esta integração 

�nha como obje�vo oferecer condições próximas as que 

eram oferecidas em ins�tuições regulares. Nessa fase 

de integração, a criança portadora de deficiência era 

educada até onde iria a sua capacidade. 

Nesse sen�do, o ano 1994 é decisivo para a 

educação das pessoas com deficiência, pois nesse 

período realizou-se uma conferência na Espanha em 

Salamanca, que contou com a representação de 

noventa e dois países e vinte e cinco organizações 

internacionais. Nesse encontro, definiu-se a Declaração 

de Salamanca com base na declaração mundial de 

Educação Para Todos (1990), em que foi estabelecido 

um o plano de ação no atendimento a pessoas com 

necessidades educa�vas especiais. Conforme a Unesco 

(1994),  a Declaração de Salamanca atenta para as 

necessidades educacionais especiais, e orienta as 

en�dades governamentais a abraçar o princípio da 

educação inclusiva como forma de lei ou como forma de 

polí�ca, em conformidade com a lei dos direitos 

humanos de 1948, que dá o direito de todo ser humano 

ter acesso à educação. 

Nos tempos passados a criança considerada 

portadora de deficiência era excluída da sociedade 

como um todo. Assim não podia ser inserida no mundo 

escolar juntamente com os demais alunos. Com o 

passar do tempo devido a necessidade de um local de 

acolhimento para esses sujeitos foram criadas leis que 

procuram garan�r a inclusão de pessoas com 

necessidades educa�vas especiais - NEE. Estas 

reconhecem o direito das crianças de se desenvolver 

dentro de suas possibilidades. Nessa perspec�va a 

comunidade escolar tem uma grande importância da 

vida da criança que tem necessidade especial. 

Conforme afirma Nielsen (1997, p. 15) 

 

Antes da década de 70, as crianças que se 
apresentassem NEE não �nham 
assegurados quaisquer direito legais. Na 
educação pública muitos indivíduos nesta 
situação eram excluídos do sistema 
educa�vo público ou de qualquer 
a�vidade remunerada por essa razão, 
encontravam-se frequentes confinados a 
ins�tuição ou aos seus lares. 
 

 

Assim percebemos que as leis têm sido 

aprovadas visando à qualidade e proteção aos sujeitos 

que tenham necessidades especiais. Mas, mesmo diante 

disso a inclusão deve começar em casa, pois quando os 

pais descobrem que irão ter um bebê ficam muito 

felizes, mas ao descobrir que essa criança tem 

deficiência ficam muitos chocados e revoltados. Daí vem 

a importância da aceitação dos pais desde cedo, 
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entendemos que a par�r da aceitação há uma busca 

pelo direito dos filhos . 

Nielsen (1997, p. 29) afirma 

 

Os pais, assim como os professores 
podem sen�r a necessidade de proteger a 
criança de qualquer fracasso ou rejeição. 
Desta forma, esta é man�da à margem de 
qualquer a�vidade compe��va na qual 
pode exis�r o risco de a problemá�ca se 
tornar obvia ou de se registrar qualquer 
fracasso.  
 
 

Mesmo com todos os obstáculos os pais 

juntamente com os professores não devem 

superproteger as crianças, pois elas não podem se sen�r 

diferentes dos demais alunos, a criança precisa ser 

tratada com igualdade para sen�r autonomia e 

segurança. Nesse sen�do o educador ao receber o 

aluno com deficiência deve antes buscar informações 

que são vitais para que esse profissional saiba lidar 

como aluno. A qualificação e o preparo dos educadores 

são de extrema importância, pois se sabe que os alunos 

encontram vários problemas que são desde a estrutura 

�sica das escolas ate problemas de convivência. 

 Nielsen (1997) também salienta que a escola 

precisa apoiar os pais, que muitas vezes ficam perdidos 

no processo efe�vo de inclusão. Isso porque, em 

processo de inclusão onde todos se organizam buscam 

melhores condições e preparo, pode ser bem sucedido 

tanto para o professor quanto para o aluno. 

Infelizmente encontramos vários professores que não 

sabem nem se quer o significado do termo inclusão. Ao 

receber a criança com necessidade especial, deixa-a 

num canto da sala excluída, muitas vezes nem se quer 

sabe que tem deficiência aquela criança tem.  

Para superar as dificuldades apontadas, a 

escola deve ser um ambiente es�mulador onde todos 

respeitam e ajudam uns aos outros. Sendo assim, a 

       n        f n   n     m   m “   ó  t ”  n     

criança é inserida no ambiente escolar, sem nenhum 

atendimento. 

Dessa forma, é necessário incluir, adaptar e 

inserir a criança em todas as a�vidades e não deixá-las 

num canto da sala onde ela só observa isso causa a 

criança um grande impacto emocional. Por isso é muito 

importante lembrara todo o momento a importância 

dessa ins�tuição na vida das crianças.  

Quanto mais cedo a criança for inserida, 

m         á           nv  v m nt     g   “  

indispensável lembrar que o acesso a escola desde 

muito cedo provê aos alunos ricas experiências sociais, 

emocionais, linguís�cas, entre outras essenciais para 

garan�r-         n    g m” (J SUS  2009     71)   

 

ATUAÇÃO DO PROFESSOR DE APOIO  

 

Um ponto muito importante na inclusão é o 

professor de apoio, há escolas que contam com esse 

profissional, mas nem sempre está capacitado para 

exercer funções de apoio. Acontecem casos em que o 

professor de apoio não sabe a deficiência do aluno, ou 

seja, o professor não tem nenhum preparo para dar 

suporte a uma criança especial. É importante também 

ressaltar que a professora regente e a de apoio devem 

ter um bom relacionamento, as duas devem andar lado 

a lado pensando sempre no desenvolvimento e 

aprendizado da criança. 

Segundo afirma Jesus (2009, p. 21). 

 

O professor de apoio é o docente 
especializado em educação especial que 
tem como tarefa prioritária a oferta de 
suporte aos grupos nos quais há alunos 
com deficiência. Esse profissional é 
formado em cursos de especialização que 
duram dois anos e tem uma abordagem 
generalista, diferente dos cursos que no 
passado, formavam especialistas por 
superior da educação especial. 
 

 

Ou seja, segundo a literatura o profissional 

deve ser preparado e qualificado, porem na realidade 

desses profissionais alguns tem somente o ensino 
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médio e já estão atuam nas escolas juntos as crianças 

que tem deficiência e que precisam de auxílio. 

Sabemos que a inclusão mudou muito a vida 

das pessoas deficientes, pois trouxe uma melhor 

qualidade de vida, visando uma educação com 

igualdade e a inserção na sociedade garan�ndo assim os 

direitos cons�tucionais. Ainda assim, a inclusão também 

deve ser trabalhada com os demais alunos, para que 

quando uma criança for inserida na sala de aula com 

deficiência ela não sofra exclusão, discriminação dos 

seus colegas e nem preconceitos.  

Nesse sen�do, o professor precisa es�mular a 

ação cole�va inserindo assim a�vidades que envolva 

todos os alunos aproximando todos, é importante 

também antes de receber a criança especial, apresentar 

aos alunos quais serão as dificuldades que aquela 

criança irá encontrar, para que seus colegas respeitem 

os limites. E o auxiliem diante das dificuldades 

destacadas. 

Destacamos que o processo de inclusão houve 

grandes avanços, pois as crianças que �nham 

deficiência só frequentavam escolas especiais e hoje 

essas estão em escolas regulares, tendo o mesmo 

respaldo que as demais crianças têm. A deficiência afeta 

milhões de pessoas e essas pessoas podem se 

desenvolver posi�vamente com um ensino de 

qualidade. Dessa forma, os professores recém-formados 

devem estar preparados e qualificados para que ao 

receber a criança especial possam oferecer um 

ambiente es�mulador ao desenvolvimento do aluno. 

A escola tem uma extrema importância na vida 

da criança que apresentam necessidades especiais, pois 

dão oportunidade para a criança sen�r-se e capaz de 

exercer seu papel na sociedade. Considerando que as 

necessidades básicas de um aluno com NEE 

(Necessidade Especial) são as mesmas que as de um 

aluno regular. Assim, para que o aluno com necessidade 

especial possa crescer emocionalmente e socialmente e 

necessário o apoio e aceitação de todos, pais, colegas e 

professores (NIELSEN, 1997). Assim ele se sen�rá seguro 

e sen�rá que é tratado com igualdade. 

Segundo afirma Nielsen (1997, p. 61). 

 

É necessário desenvolver o sen�do de 

competência e de responsabilidade do 

aluno com deficiência. O professor deve 

iden�ficar os pontos fracos e os pontos 

fortes do aluno e criar pontos fortes, o 

ajudar a desenvolver e a melhora a sua 

imagem.  

 

 

A inclusão é um caminho de aprendizagem, na 

qual todos se envolvem e os resultados são significantes 

e muito prazerosos. Ainda há crianças que devido a sua 

deficiência precisará de mais tempo, e o 

desenvolvimento e aprendizado será ser bem mais 

lento, mas cabe ao professor buscar métodos e recursos 

que ajudem essa criança. Sabemos que há vários 

caminhos e meios educacionais e o professor precisará 

ser inves�gador e reflexivo para buscar técnicas para 

ajudar seu aluno.  

É de suma importância lembrar que o assunto 

abordado foi criteriosamente escolhido por meio de 

várias pesquisas onde deparamos com as dificuldades 

dos professores, das ins�tuições, ao receber uma 

criança com deficiência. Incluir tem um papel 

importan�ssimo de es�mular a ação cole�va para a 

organização ins�tucional oferecendo suporte aos 

portadores de necessidade especial (MAZZOTTA, 2005). 

Os pais também devem estar dispostos a lutar pelos 

direitos dos filhos. 

 

Historicamente os pais tem sido uma 

importante força para as mudanças no 

atendimento aos portadores de 

deficiência. Os grupos por eles 

organizados tem seu poder polí�co 

concre�zado na obtenção de serviços e 

recursos especiais para grupos deficientes 

[...] (MAZZOTA, 2005, p. 64).  
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Nessa perspec�va a força e o incen�vo, 

primeiramente devem vir de casa. A maioria das escolas 

ao receber uma criança especial, preocupa-se com é a 

falta de estrutura �sica, se há rampas de livre acesso, 

banheiros adequados ou presença de material 

pedagógico que auxilia na apropriação do 

conhecimento do aluno. Muitas vezes com todos seus 

problemas, a criança vai para escola e fica o tempo todo 

parado em um único lugar, poi s devido falta de 

apropriação do prédio, os alunos ficam parados sem 

condições de locomoção dentro da própria escola.  

Os números de escolas que são apropriadas 

para receber alunos com NEE são muito poucas e 

muitas vezes o aluno deixam de estar dentro da sala de 

aula onde terão a oportunidade de se desenvolver para 

ficar em casa sem nenhum respaldo a educação por 

causa da inadequação das escolas.  

Cabe a todos se envolver nessa nobre causa 

principalmente os governantes, capacitando os 

profissionais e adequando as escolas para que quando 

as crianças forem inseridas nas escolas elas possam ter 

livre acesso, par�cipando assim de todas as a�vidades 

desenvolvidas na escola.  

Não adianta termos lei que garante os direitos 

se não há capacitações dos profissionais e nem se quer 

                          b            n    “F     q   

pateado, mais uma vez o entendimento, do órgão 

especifico de educação especial do MEC, de que a 

clientela da educação especial do MEC, é a que requer 

cuidado especial no lar, na escola e n            [   ]” 

(MAZZOTTA, 2005, p. 118). 

Dessa forma, as leis estão aí para serem 

cumpridas garan�ndo ao discente o acesso às 

ins�tuições. A ins�tuição é tão importante que através 

as ins�tuições. É através dessas que a criança 

desenvolve-se socialmente, aprende a ganhar e a 

perder, passar a vez.  

A educação inclusiva tem como proposta 

acolher e dar condições para que pessoas com 

necessidades especiais possam exercer o seu direito no 

que rege o comprimento da inclusão escolar, isso 

também pode se referir a todos os indivíduos, sem 

qualquer dis�nção da cor, raça, religião ou etnia.  

As leis brasileiras dedicaram capítulos à 

educação de alunos deficientes como um caso 

par�cular do ensino regular, onde todos deveriam ter 

direitos a uma educação com um professor que fosse 

capaz de atender as suas necessidades e também que 

�vesse contato com os demais colegas que não se 

sen�sse excluído. 

A educação especial teve uma grande 

evolução, caminhou de uma fase inicial, eminentemente 

assistencial, visando apenas o bem-estar das pessoas 

com deficiência, para uma segunda, em que foram 

priorizados os aspectos médico e psicológico. Nos dias 

de hoje, finalmente, choca-se com a proposta de 

inclusão total desses alunos. A educação especial ainda 

e vista por muitos como uma forma de assistência 

prestada por abnegados a crianças, jovens e adultos 

com deficiências. Há muitos educadores, pais e 

profissionais interessados que a confundem como 

Mesmo quando concebida adequadamente, a Educação 

Especial no Brasil é entendida também como um 

conjunto de métodos, técnicas e recursos especiais de 

ensino e de formas de atendimento escolar de apoio 

que se des�nam a alunos que não conseguem atender 

às expecta�vas e exigências da educação regular. 

A Cons�tuição Brasileira de 1988, no Capítulo 

III, Da Educação, da Cultura e do Desporto, Ar�go 205 

afirma que:  

 

A educação é direito de todos e dever do 

Estado e da família. Em seu Ar�go 208, 

prevê: [...] "o dever do Estado com a 

educação será efe�vado mediante a 

garan�a de atendimento educacional 

especializado aos portadores de 

deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino”.  

 

 

É importante levar em consideração que 

muitos professores do Ensino Regular consideram-se 
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sem competência para atender às diferenças nas salas 

de aula, especialmente aos alunos com deficiência, pois 

seus colegas especializados sempre se dis�nguiram por 

realizar unicamente esse atendimento e exageraram 

essa capacidade de fazê-lo aos olhos de todos, para que 

o aluno tenha um bom desempenho e necessário que 

este aluno tenha um professor capaz de te orientar e de 

te dar a atenção necessária para sua deficiência. Há 

também um movimento contrário de pais de alunos 

sem deficiências, que não admitem a inclusão, por 

acharem que as escolas vão baixar e/ou piorar ainda 

mais a qualidade de ensino se �verem de receber esses 

novos alunos.  

Perrenoud (2001, p. 54) afirma que a 

categoriza de qualidades esperadas em um professor do 

futuro, são grupadas em dois grupos:  

 

a) no âmbito da socialização e da 

cidadania, e pessoa deve ser confiável, 

mediadora intercultural, animadora de 

uma comunidade educa�va, organizadora 

de uma vida democrá�ca, transmissora 

cultural, intelectual;  

b) no âmbito da construção de saberes e 

competências, deve ser: organizadora de 

uma pedagogia constru�va, promotora da 

garan�a do sen�do dos saberes, criadora 

de situações de aprendizagem, 

administradora de heterogeneidade, 

reguladora dos processos e percursos de 

formação. 

 

 

Diante dos teóricos analisados verificou-se que 

a inclusão é um grande desafio para a escola e seus 

educadores. Faz-se necessário que o processo se 

estabeleça nas escolas para se valerem às leis, para que 

desapareçam os ves�gios de uma sociedade. 

Promover esse processo é promover a 

interação do aluno com necessidades educa�vas 

especiais com a escola e, com os outros alunos no 

processo de aprendizagem, onde o fundamental é estar 

se promovendo mudanças no co�diano escolar. Essas 

mudanças devem vir de encontro com as necessidades 

desse aluno. Para que este aluno não sofra 

preconceitos. 

A escola regular deve estar apta para receber 

todos os alunos, com as mais diversas necessidades 

especiais independente das caracterís�cas que possam 

apresentar. Ela é o espaço educacional que deve ser 

usufruído por todos. Os alunos não devem mais ser 

   x        “f             ”   m       q         n   

devem mais ser segregados em espaços escolares 

diferenciados ou mesmo excluídos dentro da classe 

comum. Todas as crianças devem ser agregadas a 

escolas para que possam aprender junto com os demais 

alunos que estudam ali. 

O princípio fundamental desta polí�ca é de que 

o sistema regular deve atender a diversidade do 

alunado, isto é, todos os que se encontram excluídos, 

frequentadores da escola. Incluir não significa apenas 

estar lá, mas entender que as pessoas têm 

possibilidades de aprender das mais variadas formas, e 

com diferentes ritmos. Cada um tem seu tempo para 

aprender, pois cada um tem suas limitações.  

A inclusão nos faz pensar profundamente sobre 

o mundo em que vivemos; aprender é uma ação 

humana individual, são as diferentes ideias, opiniões e 

níveis de compreensão que enriquecem o processo de 

aprendizagem sempre reconhecendo e valorizando as 

diferenças. Possíveis sucessos ocorrerão se os talentos 

forem explorados, atualizar possibilidades e 

desenvolver as pré-disposições dos alunos, onde esses 

sabem algumas coisas, que todos podem aprender mais 

no tempo e do jeito que lhe são próprios.  

Mesmo com o respaldo legal, observa-se que o 

sistema educacional ainda não está estruturado para 

um serviço educacional totalmente especializado, as 

pessoas com necessidades educa�vas principalmente 

no sistema público de ensino. A inclusão deve ser um 

mo�vo que força o aprimoramento da capacitação 

profissional dos professores em serviços e que 

ques�ona a formação dos educando. Torna -se 

necessária uma preparação prévia desse professor, a 

081



redução de números de alunos por turma, uma 

estrutura �sica adequada e o apoio especializado ao 

docente regular, um acompanhamento permanente aos 

pais e uma campanha de conscien�zação com a 

comunidade sobre a problemá�ca da inclusão do surdo 

em classe regular.  

A inclusão é um movimento amplo, levando em 

conta não apenas com pessoas de necessidades 

educa�vas especiais, mas considerando também às 

diferenças individuais, direitos e deveres dos cidadãos. 

Faz-se necessário pesquisar e discu�r sobre o assunto. É 

preciso que os professores se conscien�zem de seu 

importante papel neste processo. Cabe a estes, de 

ensino regular como do ensino especial, aplicarem os 

conceitos de forma cien�fica, para a par�r deles 

tentarem promover a inclusão das pessoas com 

necessidades educa�vas especiais no ensino regular. 

Cabe ao Estado, proporcionar formação profissional e 

meios �sicos para que a Inclusão possa ser real. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Pelo estudo realizado foi possível analisar que 

trajetória da inclusão trata-se de um processo lento, 

mas muito importante para o desenvolvimento de uma 

sociedade mais digna. Nesse sen�do, toda a ins�tuição 

escolar, assim como toda a sociedade deve aceitar  as 

diferenças de cada um e possibilitar meios para que as 

pessoas possam desenvolver dentro de suas 

possibilidades. 

 Compreende-se que toda mudança é lenta, 

pois requer todo um processo necessário para 

proporcionar a comunidade o direito há uma sociedade 

mais justa. Porém, a inclusão não se resume em inserir 

pessoas com necessidades especiais em um ensino 

regular, é necessário inseri -las em todas as a�vidades 

adaptando-as dentro das possibilidades e capacidade de 

cada um. Portanto, cabe a todos aceitar e conviver com 

as diferenças, sem preconceito e discriminação, pois 

todos têm direito a igualdade e uma melhor qualidade 

de vida. 

Outro aspecto importante trata-se da formação 

da comunidade acadêmica, entende-se que os docentes 

devem estar preparados para trabalhar com a realidade 

da inclusão. No que diz respeito à formação profissional, 

existe a necessidade de o professor da educação 

inclusiva transcender a sua prá�ca docente e colaborar 

para suprir as necessidades de seus alunos. 

 Percebe-se que uma formação para o 

acolhimento da diversidade dá ao educador condições 

de atuar de forma criar possibilidades para que o aluno 

se desenvolva integralmente.  

 Cabe ressaltar a importância da par�cipação 

dos pais e da sociedade na luta pelo direito a inclusão 

de criança e adolescentes em todos os âmbitos 

escolares. Além disso, para atender a esse público o 

professor deve ser reflexivo e adaptar suas propostas 

para que essas crianças sejam incluídas nas a�vidades 

escolares, e dessa forma sintam prazer em desenvolver -

se dentro de suas possibilidades. 
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FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCENTE NO DO BRASIL IMPÉRIO À PRIMEIRA REPÚBLICA 
 

TEACHER TRAINING AND VALUATION IN BRAZIL EMPIRE TO THE FIRST REPUBLIC 
 
 

João Ba�sta 1 

 

RESUMO 
 

Com obje�vo de problema�zar as questões da formação e da valorização dos professores da educação básica ao longo 
do primeiro século da independência do Brasil, a par�r da análise da legislação educacional do Período Imperial e da 
Primeira República brasileira, o presente texto traz uma abordagem da questão da formação de professores nas 
escolas normais  e do reconhecimento polí�co e, consequentemente, social da profissão docente naquele período. Ao 
longo do texto, fica demostrado que a questão da educação, embora necessária ao desenvolvimento do país, não foi 
priorizada como deveria ao longo deste primeiro século do Brasil independente e, de maneira ainda mais 
despres�giada está a função docente que, além de mal formada con�nuou a ser mal remunerada mesmo depois da 
fundação da República. 
Ao analisar o processo de formação e valorização da carreira docente em dois períodos dis�ntos, o texto constata que 
as polí�cas públicas de educação, tanto no Império quanto na Primeira República não se mostraram suficientes para 
a�ngir os fins que elas mesmas pretendiam: alfabe�zar a população. E isso não se deu pela por falta de vontade ou de 
empenho dos educadores, mas, principalmente pelo pouco inves�mento público desprendido pelas províncias e pelo 
governo central.  
O estudo também demostra que a baixa valorização profissional tornou a carreira docente pouco atra�va e, 
consequentemente, deses�mulante para os profissionais docentes e a consequência disso foi a falta de professores 
que penalizava a população durante a segunda fase da Primeira República. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação, formação e valorização docente. 
 

 
ABSTRACT 

 
In order to problema�ze the issues of training and valuing basic educa�on teachers throughout the first century of 
Brazil's independence, based on the analysis of educa�onal legisla�on from the Imperial Period and the First Brazilian 
Republic, this text brings an approach to the issue the training of teachers in normal schools and the poli�cal and, 
consequently, social recogni�on of the teaching profession at that �me. Throughout the text, it is demonstrated that 
the issue of educa�on, although necessary for the development of the country, was not priori�zed as it should 
throughout this first century of independent Brazil and, even more discredited is the teaching func�on that, in addi�on 
to being malformed it con�nued to be underpaid even a�er the founding of the Republic. 
When analyzing the process of training and valuing the teaching career in two different periods, the text finds that 
public educa�on policies, both in the Empire and in the First Republic, were not sufficient to achieve the ends that 
they themselves intended: to literate the popula�on. And this was not due to the lack of willingness or commitment of 
the educators, but mainly due to the li�le public investment given by the provinces and the central government. 
The study also shows that the low professional valua�on made the teaching career una�rac�ve and, consequently, 
discouraging for teaching professionals and the consequence of this was the lack of teachers that penalized the 
popula�on during the second phase of the First Republic. 

 
KEYWORDS: Educa�on, training and teacher valoriza�on. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Brasil custou para universalizar a educação 

básica. O ranço escravocrata de um país acostumado a 

ver o acesso ao saber culturalmente construído como 

um privilégio que apenas a elite deveria ter, fez com que 

o acesso à escola fosse dificultado aos negros, aos 

pobres e aos trabalhadores, para que apenas essa dita 

elite permanecesse dominado. O povo brasileiro é 

cria�vo, lúdico e, por isso, ávido de saber e, quando o 

saber escolar lhe foi negado, o provo produziu arte nas 

periferias, criou ritmos, inovou e fez surgir do meio da 

pobreza e da negação de direitos uma riqueza cultural 

que faz o nosso país ser admirado no mundo inteiro 

(TANURI, 2000).  

Toda essa capacidade cria�va do nosso povo, ao 

longo do tempo, reclamava da elite polí�ca, dentre 

outras coisas, o acesso à escola. Mas as inicia�vas na 

direção de oferecer educação pública ao povo brasileiro 

não �veram sua mo�vação nos anseios da sociedade, 

mas na ânsia de controle do Estado. Assim, já no 

segundo ano depois da independência, o governo 

imperial resolveu implantar a escola de primeiras letras 

com vista a formação das classes militares, haja vista 

que o imperador precisava de um exército unido, 

minimante letrado e essencialmente obediente para 

conter as revoltas populares mo�vadas pela insa�sfação 

do povo com o descaso do próprio Estado. Foi a par�r 

daí que se iniciou o percurso da escola pública no Brasil. 

Aquela época, a maior parte da população brasileira era 

formada por analfabetos(CASTRO, 2006).  

A fim de estruturar melhor a instrução pública, 

onze anos mais tarde, em 1834, vamos ter a 

descentralização do ensino, com a publicação do  Ato 

Adicional, que entregou a responsabilidade pela 

formação docente às províncias. A par�r de então 

vamos ter a criação de polí�cas públicas de formação de 

professor, através da escola normal. Embora aos poucos 

as províncias vão aderindo e implantando suas escolas 

que, de forma muito precária, algumas alternando 

tempos funcionando e tempos fechadas, vão dando 

formação docente aos professores (TANURI, 2000). 

Contudo, a baixa remuneração associada às 

precárias condições de trabalho não atraem muitos para 

a carreira docente. Aos poucos são introduzidos novos 

conteúdos ao currículo da formação do professor que, 

além de ler, escrever, contar e ter noções de geografia, 

vai ser acrescido de formação para o lar e prendas 

domés�cas. Os docentes são quase que totalmente 

mulheres ao final do Segundo Império. Essas mulheres 

que carregam nos ombros a tarefa de docente e as 

responsabilidades de mães, esposas, donas de casa, são 

verdadeiras heroínas de um país que não acredita na 

força da educação como instância transformadora da 

sociedade e, por isso, não as valoriza (CASTRO, 2006). 

Impulsionados pelo ideal dos iluministas e dos 

posi�vistas, parte dos brasileiros começam a sonhar 

com o fim da monarquia e implantar no país aquele que 

já era o regime das nações mais desenvolvidas do 

mundo: a República. Calcados no amor à ciência, à 

liberdade e a democracia, os republicanos pareciam ser 

aqueles que efe�vamente implementariam polí�cas 

educacionais sólidas e valorizariam a profissão docente, 

tão necessária para fazer os valores do novo regime 

serem consolidados no coração do povo. Como 

veremos, não passou de entusiamo, pois as mesmas 

elites retrógradas  que dominavam a polí�ca haveriam 

de controlar o Estado, não importando o regime. E, 

assim, o sonho de uma polí�ca pública universal de 

educação, com possibilidade de acesso para todos e 

valorização docente não aconteceu (TANURI, 2000). 

E, assim, vai o desenrolar deste texto que 

pretende laçar luz sobre a questão da formação e da 

valorização docente ao londo do primeiro século da 

história da nação brasileira. Nosso obje�vo aqui é 

problema�zar essa temá�ca para compreendermos 

como os problemas que vivemos hoje têm suas raízes 

fincadas num passado de descaso pelo professor e 

desprezo pela educação (CASTRO, 2006). 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa com natureza qualita�va, 

descri�va de parâmetros bibliográficos com 

esclarecimentos diante da temá�ca. 

 

FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCENTE NO  

PERÍODO IMPERIAL 

 

A organização da educação e da formação 

docente no Brasil vem desde o primeiro ano da 

independência de nosso país com a publicação do 

Decreto de 1º de março de 1823, que fundava uma 

Escola de primeiras letras, pelo método do Ensino 

Mútuo. Essa escola que serviria para formar os docentes 

que atuariam nas corporações militares, dizia o Decreto: 

 

Convindo promover a instrucção em uma 
classe tão dis�ncta dos meus subditos, 
qual a da corporação militar, e achando-se 
geralmente recebido o methodo do 
Ensino Mutuo, pela facilidade e precisão 
com que desenvolve o espirito, e o 
prepara para acquisição de novas e mais 
transcedentes idéas: Hei por bem mandar 
crear nesta Côrte uma Escola de primeiras 
le�ras, na qual se ensinará pelo methodo 
do ensino mutuo, sendo em beneficio, 
não somente dos militares do Exercito, 
mas de todas as classes dos meus subditos 
que queiram aproveitar-se de tão 
vantajoso estabelecimento. João Vieira de 
Carvalho, do Meu Conselho de Estado, 
Ministro e Secretario de Estado dos 
Negocios da Guerra, o tenha assim 
entendido, e faça expedir as ordens 
necessarias. 

 

O imperador, certamente, estava preocupado 

com a formação do corpo militar do novo país e, 

atormentado pelo medo das constantes revoltas 

populares que se insurgiam com frequência desde a 

época colonial. As ins�tuições públicas precisavam de 

um exército forte e obediente ao monarca para manter 

os descontentamentos sociais sob controle. Assim, D. 

Pedro I já enxergava na educação um dos elementos 

essenciais para que o Estado a�nja os seus propósitos. 

Essa escola, embora es�vesse direcionada aos militares, 

era também aberta aos cidadãos em geral. É o embrião 

do ensino público (TANURI, 2000). 

Um poco mais tarde, em 15 de outubro de 1827, 

vamos ter a publicação de uma lei mais geral da 

educação nacional, uma espécie de embrião da nossa 

LDB 9.394;96. Nessa lei já há a fixação de um ordenado 

a ser pago ao professor. O valor irrisório já antevia a 

polí�ca de rasteira de rebaixar a a�vidade docente e, 

assim, deses�mular o ingresso de profissionais mais 

qualificados na educação. 

No ar�go 3º da Lei do Ensino de Primeiras Letras, 

estava fixado o salário dos professores entre duzentos e 

quinhentos mil réis anuais. Como os rendimentos eram 

muito baixos, não havia interesse no ingresso à carreira 

docente, como afirma Sucupira (2001, p. 59) a tal era 

“[…] remuneração irrisória que na maior parte das vezes 

não a�ngia o nível máximo fixado na lei. [...]”. Ali estava 

sendo lançado o embrião da desvalorização docente e 

hoje, dois séculos depois, ainda presenciemos os 

reflexos desta polí�ca.  

Os obje�vos esperados por esta lei de 15 de 

outubro de 1827 não foram alcançados, em parte, 

porque os baixos salários não atraiu gente qualificada 

para o exercício da docência. Segundo Sucupira (2001, p. 

59), citando os relatórios do Ministro do Império Lino 

Cou�nho, entre 1831 a 1836: 

 

1) A falta de qualificação dos mestres; 2) o 
profundo descontentamento em que vive 
o professorado, resultante da “falta de 
recompensa pecuniária suficiente”; 3) “a 
deficiência de métodos convenientes 
aplicados a este gênero de ensino”, 4) a 
precariedade das instalações escolares ou, 
segundo a linguagem do relatório, “a falta 
de edi�cios de uma capacidade adequada 
às precisões do ensino”. 

 

Aqui vale ressaltar que embora essa lei de 1827 

representasse um avanço em relação ao Decreto de 

1823, as condições prá�cas para implementar uma 
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polí�ca educacional minimamente eficiente não foram 

dadas. Do ponto de vista da valorização dos 

profissionais, a condição era a pior possível e, do ponto 

de vista da infraestrutura, o método era inadequado e 

as instalações inadequadas. Além disso, a lei limitava o 

poder das províncias que não �nham o direito de 

autorizarem a criação de escolas, elas só podiam indicar 

o número e a localização das unidades. O governo 

central �nha ânsia de controlar o processo educa�vo e, 

inclusive, limitar o acesso a esses estabelecimentos. 

Em 1834, foi promulgado o Ato Adicional que 

alterava a primeira Cons�tuição brasileira, a de 1824. 

Essa alteração possibilitou algo novo no tocante à 

educação. Pela primeira vez o problema da formação 

docente era tratado e, descentralizada a polí�ca 

educacional brasileira. A par�r deste instrumento legal 

foi delegada às províncias a tarefe que preparar os 

professores que atuariam nas escolas de primeiras 

letras. Cabia agora às Assembleias Legisla�vas 

Provinciais legislar sobre a instrução pública em nível 

primário e secundário.  

O processo de descentralização na gestão da 

instrução pública, provocado pelo Ato Adicional de 

1834, tem sido interpretado por parte da historiografia 

da educação como um obstáculo ao desenvolvimento da 

educação escolar no Brasil imperial, devido às 

diversidades regionais e à insuficiência de recursos 

des�nados ao ensino nos orçamentos provinciais, ou 

ainda, em razão do desinteresse das elites polí�cas 

provinciais na difusão da instrução primária e 

secundária. (SCHUELER & MAGALDI, 2008, p. 40) 

Com a descentralização se aprofundou ainda 

mais a desvalorização docente, inviabilizando uma 

carreira em nível nacional e relegando às províncias a 

tarefa de fixar e prover os vencimentos dos professores. 

Como nos lembra  Scheuler e Magaldi os orçamentos 

das províncias, em face do próprio desinteresse das 

elites escravistas pela educação, des�nava pouco 

recurso à instrução pública (TANURI, 2000).  

Coube também as províncias a tarefa de criar as 

chamadas escolas normais, voltadas a formação dos 

professores. A primeira escola normal foi criada em 

1935, na província do Rio de Janeiro, na cidade de 

Niterói e, depois foi se espalhando para outras 

províncias. Num ar�go publicado pela Revista Brasileira 

de Educação Leonor Marai Tanuri (2000, p. 144) traz 

uma lista da criação dessas escolas nas províncias desde 

o Período Regencial até o fim do Segundo Reinado. No 

mesmo ano da criação da primeira escola, foi criada a 

segunda: 

 

em Minas Gerais, em 1835 (instalada em 
1840); na Bahia, em 1836 (instalada em 
1841); em São Paulo, em 1846; em 
Pernambuco e no Piauí, em 1864 (ambas 
instaladas em 1865); em Alagoas, em 1864 
(instalada em 1869); em São Pedro do Rio 
Grande do Sul, em 1869; no Pará, em 1870 
(instalada em 1871); em Sergipe, em 1870 
(instalada em 1871); no Amazonas, em 
1872, embora já em 1871 �vesse sido 
criada uma aula de Pedagogia no Liceu; no 
Espírito Santo, em 1873; no Rio Grande do 
Norte, em 1873 (instalada em 1874); no 
Maranhão, em 1874, com a criação de 
uma escola normal par�cular, 
subvencionada pelo governo; na Corte, 
em 1874, também com a criação de uma 
escola normal par�cular, subvencionada 
pelo governo, e em 1876 com a criação de 
uma escola normal pública (instalada 
apenas em 1880); no Paraná, em 1876; 
em Santa Catarina, em 1880; no Ceará, em 
1880 (instalada em 1884).  

 

O que se nota é que, a par�r do governo de 

Pedro II há uma intensificação da polí�ca de formação 

de professores que se irradia por grande parte do 

território nacional. Essas escolas �nham o papel de 

formar professores especialmente no método Lancaster2 

e contemplava o domínio da leitura e da escrita, 

aspectos da geografia, as quatro operações matemá�cas 

                                                 
2 O método lancasteriano procurava, entre outras coisas, 
desenvolver principalmente os hábitos disciplinares de 
hierarquia e ordem, exercendo um controle pela suavidade, 
uma vigilância sem punição �sica. Tais caracterís�cas se 
encaixavam perfeitamente nos propósitos polí�cos do grupo 
conservador. (VILLELA, 2000, p.107 apud CASTRO, 2006, p.5)  
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e a formação moral, essencialmente, da moral cristã 

(Católica). Esse é um momento da história em que a 

Igreja estava umbilicalmente unida ao Estado e a 

par�cipação daquela na educação era marcante 

(TANURI, 2000).  

As escolas normais do Segundo Reinado vão ter 

uma forte presença feminina e não por acaso, se 

convencionou que a tarefa de educar cabia às mulheres, 

considerando que esta era um prologamento de sua 

função de mãe, de educadora dos filhos. Ademais, é 

bom frisar que com os baixíssimos salários que eram 

oferecidos, poucos eram os homens que se 

interessavam pela função docente. Todavia essas escolas 

normais �veram muita dificuldade ao longo do Segundo 

Reinado, muitas eram fechadas e depois reabertas, 

algumas �veram poucos anos de existência devido aos 

baixos inves�mentos feito pelas províncias. A escola de 

Niterói foi a mais longeva e a mais exitosa, talvez pela 

proximidade com a capital do Império e por estar 

debaixo dos olhos de Pedro II. O fracasso do sistema de 

formação de professor, contudo, pode também ser 

atribuído “à falta de interesse da população pela 

profissão docente, acarretada pelos minguados atrativos 

financeiros que o magistério primário oferecia e pelo 

pouco apreço de que gozava”. (TANURI, 2000, p. 65). 

Assim como no presente, os presidentes das províncias 

daquela época e os dirigentes das polí�cas educacionais 

não viam a formação docente como algo sério e não 

acreditavam que o futuro do país estava na escola. 

Como se vê, vem de longe o despres�gio polí�co e, 

consequentemente, a desvalorização social da carreira 

docente. 

 

A FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOCENTE NO  

PERÍODO REPUBLICANO 

 

A Primeira República ou República Velha que vai 

de 1889, com o golpe de Deodoro da Fonseca até o 

golpe de Getúlio Vargas em 1930. Vamos, a par�r de 

agora, examinar as polí�cas educacionais e a  

valorização docente neste período. E, para começar, 

vamos retomar a polí�ca de formação docente 

implementada por Pedro II e seu fracasso no fim do 

Segundo Reinado. Agora, cabia aos republicanos 

repensar a educação nacional e a formação docente. 

Embalados pelos ventos iluministas e posi�vistas, os 

republicanos cuidaram logo se separar a Igreja do 

Estado e a adotar um tom mais liberal à economia. Os 

ideais republicanos não demoraria a chegar na escola e 

assim começa uma nova fase da educação brasileira 

(CASTRO, 2006). 

Os ideólogos do novo regime rejeitavam o 

passado da educação, viam a escola do período imprial 

como atrasada, impróprias, conservadoras demais, 

ineficientes, em fim, a viam sob uma perspec�va muito 

nega�va, embora forjassem uma nova escola 

republicana sobre aqueles escombros. Segundo 

Scheuler e Magaldi (2008, p 35), os republicanos 

olhavam para as casas de escola ou palácios escolares, 

 

Zombando do passado, as escolas 
imperiais foram lidas, nos anos finais do 
século XIX, sob o signo do atraso, da 
precariedade, da sujeira, da escassez e do 
“mofo”. Mofadas e superadas estariam 
ideias e prá�cas pedagógicas − a 
memorização dos saberes, a tabuada 
cantada, a palmatória, os cas�gos �sicos 
etc. −, a má formação ou a ausência de 
formação especializada, o tradicionalismo 
do velho mestre-escola. Casas de escolas 
foram iden�ficadas a pocilgas, pardieiros, 
estalagens, escolas de improviso − 
impróprias, pobres, incompletas, 
ineficazes.  

 

 

Com esse olhar nega�vo e de nojo pela escola 

republicana, os intelectuais do novo regime pretendiam 

fundar uma nova escola, uma escola em sintonia com os 

ideais de liberdade, de amor à ciência, com professores 

mais qualificados e com vistas a que esta fosse o 

sustentáculo desse “novo Brasil” que estava nascendo 

ali. Pretendia se criar uma outra era, se reinventar a 

nação, calcada no federalismo, na democracia e a 
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educação seria o caminho para a redenção da nação 

(TANURI, 2000). 

Os republicanos �nham um outro projeto de 

país. O contato dos intelectuais brasileiros com os  

europeus, especialmente os franceses, faz os membros 

do par�do republicano entenderem que o Brasil era um 

país atrasado em tudo, na cultura, na polí�ca, nos 

hábitos de higiene e, porque não, na educação. O fim da 

escravidão colocava o Brasil do fim do século XIX em um 

novo patamar nas relações de trabalho e o projeto 

republicano exigia mudanças profundas na sociedade e 

no estado brasileiro. Os republicanos queriam uma 

nação com direitos de cidadania universal, um governo 

que propiciasse um novo Brasil, onde todos estariam 

sob o princípio da liberdade e democracia (SCHUELER & 

MAGALDI, 2008, p. 34). A educação, nesta perspec�va, 

tem papel fundamental, afinal não seria possível 

alcançar os ideais da república sem ela. A legi�mação do 

novo regime estava calcado na vontade popular e essa 

se manifesta através do voto, todavia, o direito ao 

sufrágio  estava ligado à alfabe�zação mas, nos anos 

inicias da república, os alfabe�zados não chegavam 20% 

dos brasileiros. Portanto, a escolarização da população 

era uma tarefa urgente do novo regime, como nos 

confirma Magalhães, quando diz  (2008, p.97): 

 

Mais um fato tornava o inves�mento na 
educação tarefa urgente: com a maioria 
da população analfabeta, o sistema 
republicano poderia estar seriamente 
comprome�do com a falta de quórum nas 
eleições, pois só votariam aqueles que 
soubessem ler e escrever. Assim, 
providenciar instrução à massa torna-se 
impera�vo para a garan�a da nova forma 
de governo implantada. 

 

 

Ademais, o novo regime via a sociedade brasileira 

como atrasada em relação às outras sociedades 

europeias e acreditava que só através da instrução 

universal seria possível regenerar essa sociedade 

mergulhada no atraso e nos vícios. E mais, o novo 

regime �nha um projeto de nação que passava pelos 

ideais posi�vistas de valorização do saber, crença na 

razão, ordenamento da sociedade para o controle do 

Estado e o consequente progresso da economia e da 

cultura, emfim, todos os valores republicanos só seriam 

possíveis de serem massificados através da educação e 

nesse sen�do,  

 

[...] caberia a escola e a suas professoras o 
“regenerar” do povo, fazê-lo nascer de 
novo, deixando para trás um estado 
primi�vo, de barbárie rumo a uma nova 
civilização dos costumes. Regenerar aos 
olhos republicanos é nascer de novo, 
civilizado. A natureza de um povo 
“atrasado” se corrige através de sua 
higienização e da educação; é assim que 
se aperfeiçoa uma Nação. (MAGALHÃES, 
2008, p.107). 

 

 

Esse era o contexto e a expecta�va sobre a 

educação que se �nha no início da República Velha. 

Importa frisar que todo esse entusiasmo foi mesmo no 

início, por que depois tudo foi se arrefecendo e o 

modelo das escolas normais con�nuou com pouca 

alteração em relação ao período imperial. Esse sistema 

de formação de professores sofreu algumas mudanças, 

mas nada muito significa�vo, sobre esse aspecto, Tanure 

nos conta que: 

 

[...] registram-se alguns avanços no 
que diz respeito ao desenvolvimento 
qualita�vo e quan�ta�vo das escolas 
de formação de professores, sob a 
liderança dos estados mais 
progressistas, especialmente de São 
Paulo, que se convertera no principal 
polo econômico do país. A atuação dos 
reformadores paulistas nos anos 
iniciais do novo regime permi�u que 
se consolidasse uma estrutura que 
permaneceu quase que intacta em 
suas linhas essenciais nos primeiros 30 
anos da República e que seria 
apresentada como paradigma aos 
demais estados [...] (2000, p.68) 
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A escola normal de São Paulo teve destaque por 

méritos próprios no novo regime, mas nos demais 

estados não houve grandes mudanças no modo como os 

professores eram formados. Mesmo com aquele 

entusiamos posi�vista no início do novo regime, a 

formação dos professores ficou muito aquém dos ideais 

republicanos. Para se ter uma ideia, em 1915 o 

deputado Elias de Rocha Barros escreve uma carta a 

Comissão de Instrução Pública do Estado de São Paulo 

escreve: 

 

[...] necessitamos, antes de tudo, diffundir 
o ensino, dar instrucção ao nosso povo, 
unificar os espíritos de nossos patrícios 
pelo consciente culto commum dos 
nossos heroes e de nossos fastos 
gloriosos. Para isto, falham-nos – é preciso 
dizê-lo sem rebuços – faltam-nos mestres. 
Não os temos na abundancia precisa, ou 
antes, em número necessário para invadir 
beneficamente nossas terras, nossos 
campos repletos da grande onda de 
pequenos analphabetos, [...]. 
Como fazer os mestres? Aqui está um 
problema que em S. Paulo não se resolve 
assim com tanta facilidade. Muita gente 
poderá pensar que com tantas escolas 
normaes, tão bem aparelhadas, tão 
numerosamente freqüentadas, já haja em 
S. Paulo superabundância de professores. 
Pois não há. Grande parte dos 
frequentadores de nossas escolas 
normaes não se des�nam ao 
professorado. Vem apenas procurar neste 
curso, o mais fácil, o menos caro e 
também o mais perfeito modo de instruir 
o espírito. Mesmo os que se entregam no 
honroso mister do ensino, fogem de 
procurar outra zona que aquella onde os 
radicou o nascimento ou a aprendizagem. 
[...] Poderá, porém, fazê-lo agora? Suas 
condições financeiras o permitem? E 
convirá que tantas zonas do Estado 
con�nuem sem professores, embora com 
tantas escolas primárias no papel, a 
espera de que os déficits desappareçam e 
novos emprehendimentos possam ser 
iniciados? 
[...]Queiram os mui illustres collegas da 
Commissão de Instrucção Pública receber 
o que venho de dizer apenas como o 
sincero expressar de um sen�mento, 
talvez todo imperfeito, todo errôneo, mas 
que é o de quem deveras anda 

impressionado com o espectáculo de 
milhares de crianças sem instrucção, à 
porta de duas mil e tantas escolas 
fechadas, como é o caso actualmente 
observado entre nós. (BARROS, 1915, p.4) 

 

Notemos que o deputado está fazendo estas 

considerações 26 anos depois da instalação do regime 

republicano. Notemos que ele chama atenção que 

muitos procuram a escola normal por ser a maneira 

mais perfeita de instruir o espírito, sem, contudo, querer 

prosseguir na carreira docente, ou seja, com uma 

carreira desvalorizada e com rendimentos pífios, mesmo 

aqueles que se formam no curso normal não 

demostram interesse de ocupar as abundantes vagas 

que há no magistério público de São Paulo. O alto índice 

de analfabe�smo con�nua a ser denunciado na fala do 

deputado, como um problema que a República não 

conseguiu resolver. Importa notar, também que o foco 

da Primeira República con�nua na educação primária 

(TANURI, 2000).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Toda polí�ca docente dever ser integral, não há 

como pensar em educação sem pensar no professor, na 

sua formação, na sua remuneração e nas suas condições 

de trabalho. Assim, as polí�cas públicas de educação 

estarão fadas ao fracasso enquanto não considerarem o 

professor como peça chave do processo. No estado 

democrá�co de direito, não pode haver cidadania sem 

educação pública, gratuita, com acesso para todos e 

garan�a de permanência e aprendizagem. Como essas 

premissas não foram consideradas no passado, a 

educação fracassou e com ela o país fracassou. Somos 

hoje o resultado do que fizeram com nossa educação e, 

se não quisermos que os nossos filhos lamentem, 

precisamos fazer diferente agora.  

Outra questão importante que precisamos ficar 

atentos é que as polí�cas educacionais não dever ser 

feitas de maneira autoritária, como ocorreu no período 
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estudado. Toda proposição de polí�ca pública deve ser 

discu�da com a sociedade e, no tocante às polí�cas 

educacionais, os educadores, os gestores, os 

representantes de pais e de estudantes não podem ser 

ignorados na discussão, na implementação e na 

avaliação do processo. Talvez esse tenha sido o grande 

entrava da educação no período imperial na primeira 

república. Em educação, dialogar, ouvir e trabalhar 

cole�vamente é sempre o melhor caminho. 
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RESUMO 

A cu�cula e a epiderme de Pachycoris torridus  (Scopoli, 1772) (Hemiptera: Scutelleridae) podem dispor de pigmentação. Na face 
dorsal, as diferenças feno�picas (número, formato e coloração das máculas) são variadas e o padrão cromá�co básico é descri to de 
acordo com essas diferenças. Durante o comportamento de corte da espécie, em estudo, observou-se que, apenas, duas fêmeas 
com padrões cromá�cos diferentes (dorso e máculas com duas cores) dos demais exemplares, não foram cortejadas por machos, 
por isso surgiu o interesse em iden�ficar os compostos cu�culares dessas fêmeas que não copularam e compará-los com os 
compostos de fêmeas que possuíam coloração padrão. O presente trabalho visa descrever novos padrões cromá�cos e relacioná -
los com as concentrações de compostos orgânicos cu�culares presentes  em P. torridus. A pesquisa foi realizada no Laboratório de 
Química de Produtos Naturais da Universidade Federal de Alagoas, no período de agosto de 2013 a agosto de 2014.  Os insetos 
foram fotografados e todas as diferenças na face dorsal, registradas. Re alizou-se análise química por cromatografia gasosa 
acoplada à espectrometria de massas em dois grupos de fêmeas com mesma idade: Grupo 1 – Novos Padrões Cromá�cos, 
composto por dois exemplares e Grupo 2 - Padrões Cromá�cos Básicos, cons�tuídos por três amostras. Os extratos foram ob�dos 
da imersão da fêmea em Hexano bides�lado. Foram iden�ficados 30 novos padrões cromá�cos. Os componentes químicos 
iden�ficados na cu�cula de P. torridus foram: (E)-2-Hexenal, (E)-4-(oxo)-2-Hexenal, Acetato de (E)-2-hexenila, (E)-2-Octenal, 
Undecano, Dodecano, 1-Trideceno, Tridecano, Acetato de ( Z,Z)-2,7-octadien1-ol, Tetradecano e Tetradecanal.  A rejeição dos 
machos as fêmeas com novos padrões cromá�cos foi ocasionada pela presença do composto químico 1-Trideceno, bem como pelo 
aumento na concentração do composto (E)-2-Octenal. Para diferenciar dos padrões já conhecidos, os 30 novos padrões cromá�cos 
podem ser incluídos nos registros da literatura, a par�r do n o 28 até 57.  
 
PALAVRAS -CHAVE: Percevejo do pinhão-manso; Polimorfismo; Cu�cula; Espectrometria de massa; Hidrocarbonetos.  
 
 

ABSTRACT 
 

The cu�cle and the epidermis of Pachycoris torridus (Scopoli, 1772) (Hemiptera: Scutelleridae) may have pigmenta�on. On the back 
side, the phenotypic differences (number, shape and color of the stains) are varied and the basic chroma�c pa�ern is described 
according to these differences. During the courtship behavior of the species in study, only two females were observed with 
different color pa�erns (back and stains with  two colors) from the others, because they were not courted by males, therefore  the 
interest in iden�fying the cu�cular compounds of these females that had not copulated and compare them with compounds with 
females that had standard coloring. This study has as objec�ve to describe new coloring pa�erns and relate them to the cu�cular 
concentra�ons of organic compounds present in P.  torridus.  The survey was conducted in the Natural Products Chemistry 
Laboratory of the Federal University of Alagoas, fro m August 2013 to August 2014. The insects were photographed and all 
differences in the back side registered. The chemical analysis was analyzed by gas chromatography coupled to a mass spectrome try 
in two groups of females with equal age: Group 1 - Chroma�c New Standards, composed of two copies and Group 2 - Basic color 
pa�erns consis�ng of three samples. The extracts were obtained from the immersion of the female in hexane bides�lado. Thir ty 
new coloring pa�erns were iden�fied. The chemical components  iden�fied in the cu�cle of P.  torridus were: (E)-2-hexenal (E)-4-
(oxo)-2-hexenal, (E)-2-hexenil acetate, (E)-2-octenal, undecane, dodecane, 1-tridecene, tridecane, (Z,Z)-2,7-octadien1-ol acetate, 
tetradecane and tetradecanal. The rejec�on of males the females with new coloring pa�erns was caused by the presence of the 
chemical compound 1-Tridecene, as well as by the increasing in the concentra�on of the ( E)-2-Octenal compound. The 30 new 
coloring pa�erns can be included in literature records, from th e number 28 to 57 to differen�ate the pa�erns already known.  
KEYWORDS: Bug of the Jatropha; Polymorphism; Cu�cle; Mass spectrometry; Hydrocarbons. 
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INTRODUÇÃO 

 

A espécie Jatropha curcas (Linnaeus) 

(Euphorbiaceae) é uma planta perene e de fácil cul�vo, 

sendo cul�vada na China, Índia, Filipinas, Malásia, 

Nicarágua, Honduras e no Brasil, por seu alto conteúdo 

de óleo e baixo custo de produção. É uma espécie 

altamente promissora como fonte energé�ca renovável 

sob o ponto de vista econômico e social. Desenvolve-se 

em pequenas propriedades, com a mão-de-obra familiar 

disponível, por isso tem despertado muito interesse a 

nível internacional e no Brasil (SATURNINO et al., 2005).  

Segundo Albuquerque e colaboradores (2008) 

são necessárias mais inves�gações sobre a resistência a 

pragas e doenças em J. curcas, pois há contradições nos 

estudos. Nessa cultura já foi constatada a ocorrência de 

outras pragas, além do Pachycoris torridus (Scopoli, 

1772) (Hemiptera: Scutelleridae), como: cigarrinha-

verde (Empoasca sp (Hemiptera: Cicadellidae), ácaro 

branco (Polyphagotarsonemus latus (Banks, 1904) 

(Acari: Tarsonemidae), ácaro vermelho Tetranychus sp 

(Thysanoptera: Thripidae) (SATURNINO et al., 2005).  

Pachycoris torridus, é o único representante 

da família Scutelleridae de impacto agrícola no Brasil 

(MONTE, 1937; GALLO et al., 2002). Possui 

potencialidades para ser praga-chave de Jatropha 

curcas (BROGLIO-MICHELETTI, 2010), pois a herbivoria 

por este inseto-praga está associada à diminuição da 

produ�vidade de plantas hospedeiras, por isso o 

controle deve ser aplicado logo após a ocorrência da 

praga na cultura para se evitar a disseminação para 

outros cul�vos (SANTOS et al., 2005; GABRIEL; FRANCO, 

2012; BORGES FILHO et al., 2013). Gabriel e Franco 

(2012) afirmam que o percevejo P. torridus  é longevo 

(amplitude em machos de 252-379 dias e 60-595 dias, 

em fêmeas), apresentam tamanho de prole 

considerável (59,2±3,88 de ovos viáveis) e 

caracterís�cas que lhes conferem condição de se tornar 

uma séria praga para o cul�vo do pinhão-manso.  

Em cinco ocasiões diferentes, desde 1937, 

foram registrados novos padrões cromá�cos de P. 

torridus, totalizando 27 variações (MONTE, 1937; 

SÁNCHEZ-SOTO; MILANO; NAKANO, 2004; SANTOS et 

al., 2005; PIKART et al., 2011 e SOUZA et al., 2012). Em 

1940, Costa Lima, jus�ficou a importância de se 

registrar estas variações para evitar erros na 

catalogação de novas espécies. 

O número total de máculas do percevejo da 

espécie P. torridus  com polimorfismo básico é 22 (8 no 

pronoto e 14 no escutelo) e a coloração possui 

tonalidades de amarelo e vermelho, presentes nas 

estruturas anatômicas do pronoto e escutelo. O 

colorido do dorso pode se apresentar nas cores preto e 

vinaceo escuro (MONTE, 1937).  

Como o padrão das máculas e cores do corpo 

de P. torridus  são bem variados (MONTE, 1937, GALLO 

et al., 1988), essa espécie foi descrita oito vezes como 

nova (COSTA LIMA, 1940), além de que as espécies do 

gênero Pachycoris são muito semelhantes (GABRIEL; 

FRANCO, 2012). As similaridades entre algumas 

espécies têm conduzido a erros, dentre os quais a 

iden�ficação errônea da espécie Pachycoris klugii 

(Burmeister, 1835) (Hemiptera: Scutelleridae), comum 

no México e América Central, o qual foi registrado como 

sendo o P. torridus , pois, assim como esse, possui 

coloração aposemá�ca, apresentando-se em verde 

metálico brilhante com máculas amarelas, laranjas, ou 

vermelhas (PEREDO, 2002). O ciclo de vida de ambos os 

percevejos também são parecidos (GRIMM; FUHRER, 

1998).  

Mediante a grande variação registrada no 

polimorfismo dessa praga e o interesse em agregar uma 

análise química após ter observado que duas fêmeas 

com novos padrões cromá�cos diferentes não foram 

atraídas por machos durante a corte, o obje�vo deste 

trabalho foi apresentar novos padrões cromá�cos e 

relacionar as concentrações de compostos orgânicos 

cu�culares de P. torridus dessas duas fêmeas com 
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outras que foram normalmente atraídas por machos, as 

quais apresentavam polimorfismo básico.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de 

Pesquisa de Recursos Naturais (LPqRN) do Ins�tuto de 

Química e Biotecnologia (IQB) da Universidade Federal 

de Alagoas (UFAL), com temperatura (25ºC) e Umidade 

Rela�va (70%) controladas, no município de Maceió, 

Alagoas, no período de julho de 2013 a setembro de 

2014. Parte dos percevejos foi proveniente da terceira 

geração de coletas realizadas em abril de 2011, na 

plantação de Jatropha curcas do Centro de Ciências 

Agrárias (CECA/UFAL), no município de Rio Largo – AL e 

outra de coletas realizadas durante a realização desse 

experimento, os quais foram man�dos no LPqRN e 

criados (n=1.378) em gaiolas de madeira (Figura 25(A)) 

com tela an�a�dica, sendo 129 selecionados (Figura 

25(B)) na arena de criação por apresentarem 

aparentemente diferenças nos padrões cromá�cos, 

após o óbito foram subme�dos a sexagem e 

fotografados (Figura 25(C)). As imagens foram ob�das 

por meio do aplica�vo Photo Booth, nas funções normal 

e Raio X, do equipamento eletrônico iPad 64GB, Tela 

Re�na 9.7, Câmera 5 megapixels e através do 

microscópio eletrônico (USB Digital Microscope, V3.0, 

20x-800x). Foram registradas todas as diferenças 

referentes ao colorido da região dorsal e das máculas, 

bem como sua quan�dade no pronoto e escutelo do 

padrão básico. Os padrões observados foram 

comparados com os 27 padrões cromá�cos já 

registrados na literatura.  

 

Figura 25 - Criação de percevejos da espécie P. torridus , 
no insetário do LPpRN/UFAL. 

.  
 
Legenda: (A) Arena de madeira (60x60cm); (B) Seleção 
dos percevejos com padrões cromá�cos diferenciados 
(circulados em vermelho); (C) Percevejo com padrão 
cromá�co diferenciado. Lado direito foto normal e lado 
esquerdo função Raio X.  
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

No presente estudo, as cores do dorso de 

Pachycoris torridus, bem como de suas máculas foram 

descritas de acordo com três sistemas de cores: 

Munsell, RAL e Pantone. O Sistema de ordenamento de 

Cores Munsell se tornou uma parte universal do léxico 

da ciência do solo (LANDA, 2004). O Sistema de Cores 

RAL foi desenvolvido para padronizar a descrição de 

cores na  indústria (RAL, 2015), enquanto que o Sistema 

de Cores PANTONE surgiu para resolver problemas 

associados com a produção precisa de combinações de 

cores na comunidade de artes gráficas devido à 

interpretação individual do espectro de cores 

(PANTONE, 2015). 

Em sequencia a análise de diferenciação dos 

padrões cromá�cos e definição das cores a par�r dos 

sistemas de cores descritos acima, sucedeu-se a 

avaliação química, por meio de cromatografia gasosa 

(GC) com detector por ionização em chama (DIC) e 

cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de 
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massas (Figura 26), onde duas fêmeas (no 28 e 29) 

(Grupo 1), com padrões cromá�cos bastante 

diferenciados dos demais (novos padrões cromá�cos), 

foram inves�gadas e comparadas com outras três 

fêmeas (Grupo 2), que possuíam padrões cromá�cos 

básicos.  

 

Figura 26 – Padrões cromá�cos: grupo 1 (novos padrões 
cromá�cos) e 2 (padrão cromá�co básico).  

 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

PREPARAÇÃO DOS EXTRATOS 

 

Os extratos contendo os cons�tuintes 

químicos presentes na cu�cula da fêmea foram ob�dos 

a par�r da imersão, sem anestesia, do corpo todo do 

inseto, durante 10 minutos, em 2 mL de Hexano grau 

HPLC bides�lado, sendo elaborados 2 extratos do Grupo 

1 (novos padrões cromá�cos) e 3 do Grupo 2 (padrões 

cromá�cos básicos), cada qual con�nha um individuo, 

totalizando cinco fêmeas, que se encontravam em 

arena descartável (BugDorm-43030 Insect Cage - 

BD43030) (Figura 27) localizada no campo, junta com 

outras fêmeas da mesma idade, em condições 

semelhantes ao habitat natural. Logo após os extratos 

foram acondicionados em vials de 2 mL, em freezer ( -

20ºC) para posterior análise química.  

 
Figura 27 - Arenas descartáveis, modelo BugDorm-
43030 Insect Cage - BD43030. Criação localizada no 
campo para realização dos ensaios. Teladas com cinco 
mudas trocadas uma vez ao mês, com capacidade 
máxima para 25 insetos. 
 
 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

ANÁLISE QUÍMICA DOS EXTRATOS: 

CROMATOGRAFIA GASOSA  (CG) COM DETECTOR POR 

IONIZAÇÃO EM CHAMA (DIC) 

 

Alíquotas de 1μL dos extratos (n=5) foram 

analisadas em cromatógrafo a gás (CG), modelo 

Shimadzu QP-2010, equipado com detector por 

ionização em chama (DIC), contendo coluna capilar RTX-

1 (0,25mm x 30m). O CG foi operado em modo splitless 

(250ºC), com programação de temperatura de 50ºC por 

1 min, aumentando 7ºC/min até 250ºC e 

permanecendo nesta temperatura por 10 min. 

Nitrogênio foi usado como gás de arraste, com fluxo de 

1 mL/min. O índice de retenção de Kovats foi calculado 

u�lizando-se padrões de hidrocarbonetos (C7 – C30). A 

quan�ficação foi realizada a par�r da coinjeção de 1µL 

de 2-Nonadecanona (padrão interno) na concentração 

de 150 ppm com 1µL do extrato. Foram aplicadas as 

fórmulas abaixo, onde 	 	 	 	  é a concentração da 

amostra e 	 	 	 	  a concentração do padrão interno, 

	 	 	 	  é a área da amostra e 	 	 	 	  a área do padrão 

interno. 

 

	 	 	 	

	 	 	 	
	

	 	 	 	

	 	 	 	
 

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	
 

 

CROMATOGRAFIA GASOSA  ACOPLADA À 

ESPECTROMETRIA DE MASSA (CG-EM) 
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Alíquotas de 1μl dos extratos (n=5) foram 

analisadas em cromatógrafo a gás acoplado ao 

espectrômetro de massas (CG-EM), modelo Shimadzu 

QP-2010 Ultra, com ionização por impacto de elétrons 

(70 eV) contendo coluna capilar RTX-1 (0,25mm x 60m). 

As condições de análises foram iguais às u�lizadas nas 

análises de CG/FID, com exceção do modo que foi 

operado no split e a linha de transferência operou a 

270ºC.  

 

ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Na comparação das médias (expressas em 

porcentagens), do efeito de padrões cromá�cos de 

Pachycoris torridus, em relação às concentrações dos 

compostos químicos orgânicos presentes nos extratos, 

foi aplicado o test T a 5% de probabilidade, segundo 

recomendação de Ferreira (2000). Os tratamentos 

foram representados pelos grupos: 1 (novos padrões 

cromá�cos) e 2 (padrões cromá�cos básicos). As 

variáveis corresponderam aos compostos químicos 

iden�ficados nos extratos analisados: (E)-2-Hexenal; (E)-

4-(oxo)-2-Hexenal; Acetato de (E)-2-hexenila; (E)-2-

Octenal; Undecano; Dodecano; 1-Trideceno; 

Desconhecido; Tridecano; Acetato de (Z,Z)-2,7-

octadien1-ol; Tetradecano; Tetradecanal . O so�ware 

u�lizado foi Past VER. 2. 17c (PAST, 2015).  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

DIFERENÇAS FENOTÍPICAS 

 

No presente trabalho, foram encontrados 30 

novos padrões cromá�cos, em 129 exemplares com 

diferenças no polimorfismo básico de 1.378 analisados. 

As variações mais diferentes pertenceram às fêmeas de 

no 28, 29 e 33, referentes ao colorido do corpo e das 

máculas, sendo as duas primeiras subme�das à análise 

química e comparadas (controle) com fêmeas de 

padrões cromá�cos básicos. Segue, abaixo, a descrição 

detalhada dos novos padrões cromá�cos das seis 

fêmeas apresentadas na Figura 28 (1-6): 28 – Cor sépia 

(RAL 7023) (no pronoto até a mácula de no 5 do 

escutelo), com máculas cor cereja (Munsell - 5R4/14) e 

cor preta no dorso (RAL 7006), região do escutelo (a 

par�r da mácula de no 6), com máculas âmbar (RAL 

2011); 29(A) – Com as mesmas caracterís�cas da fêmea 

de no 28, com exceção dos tamanhos das máculas de no 

11, 13 e 14, que são maiores; 29(B) e 29(C) – Mesmo 

inseto do 29(A), porém estava vivo e as imagens foram 

ob�das em locais diferentes; 30 – Cor verde escuro (RAL 

6028), máculas cor cereja (Munsell - 5R4/14), no 

escutelo ausência da mácula de no 11; 31 – Cor  verde 

oliva escuro (RAL 6007), máculas cor cereja (RAL 4010), 

no escutelo ausência das máculas de no 7, 8, 13 e 14; 32 

– Cor sépia (RAL 6008), máculas cor cereja (RAL 3017), 

no pronoto ausência da mácula no 5 e no escutelo 

manchas escuras no lugar das máculas de no 7 e 8 e uma 

micro mancha na posição 11; 33 – Cor verde escuro 

(RAL 6002), com máculas cor cereja (Munsell – 

2,5G4/6), no escutelo alteração no formato das máculas 

de no 3, 4, 8, 11 e 12, as máculas de no 4 e 8 se uniram. 

As imagens foram ob�das por meio do aplica�vo Photo 

Booth, na função normal do equipamento eletrônico 

iPad 64GB, Tela Re�na 9.7, Câmera 5 megapixels.  

 

Figura 28 – Novos padrões cromá�cos de P. torridus 
(fêmeas): no. 28 a 33. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 

Os novos padrões cromá�cos (34-39) 

descritos foram observados apenas em machos. A 
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Figura 29 mostra imagens ob�das por meio do mesmo 

aplica�vo e equipamento relatado no parágrafo 

anterior, sendo representadas em sequencia de 34 a 39: 

34 – Cor verde escuro (RAL 6002), máculas cor âmbar 

(Munsell - 10YR7/6), no escutelo presença de uma 

mácula entre as máculas de no 7 e 8; 35 – Cor verde 

escuro (RAL 6002), máculas amarelo queimado 

(Pantone – 131C), no escutelo ausência da mácula de no 

11; 36 - Cor preto esverdeado (Pantone – Black C), 

máculas cor âmbar (Munsell - 10YR6/12) no 6 e 7 do 

escutelo, encontram-se unidas, bem como as de no 8 e 

9. As máculas de no 10, 11 e 12 também se encontram 

unidas; 37 – Cor preto esverdeado (Pantone – Black C), 

máculas cor âmbar (Munsell - 10YR7/6), no pronoto 

ausência da mácula no 5 e no escutelo ausência das 

máculas no 7, 8 e 11; 38 – Cor  verde oliva escuro (RAL 

6007), máculas cor âmbar (Munsell - 10YR7/6), no 

pronoto ausência da mácula no 5 e no escutelo ausência 

da mácula no 11; 39 – Cor preto esverdeado (Pantone – 

Black C), máculas cor âmbar (Munsell - 10YR7/6), no 

escutelo ausência da mácula no 11.  

 

Figura 29 – Novos padrões cromá�cos de P. torridus  
(machos): no. 34 a 39. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

As próximas imagens dos novos padrões 

cromá�cos estão apresentadas em sequência de 40 a 57 

e apresentam letras A, B e C, as quais correspondem: A 

– Fotos ob�das por meio do aplica�vo Photo Booth, na 

função Raio X do equipamento eletrônico iPad 64GB, 

Tela Re�na 9.7, Câmera 5 megapixels;   B – Fotos 

ob�das com o mesmo aplica�vo e equipamento 

eletrônico do item 1, na função normal;  C – Imagens 

adquiridas através do microscópio eletrônico (USB 

Digital Microscope, V3.0, 20x-800x). 

A Figura 30 apresenta a numeração de 40 a 

44: 40 – Macho, cor fuligem com rajadas de rú�lo (RAL 

6012), máculas amarelo queimado (RAL 8023), no 

escutelo, as máculas de no 2, 4 e 7 são micro, mas 

visíveis na função Raio X e no lugar da mácula de no 8 

tem uma mancha preta; 41 – Macho, cor preto opaco 

(RAL 5008), máculas cor âmbar (Munsell - 10YR7/6), no 

escutelo a mácula de no 11 é micro, no entanto é visível 

na função Raio X e ausência das máculas de no 7 e 8; 42 

– Macho, cor oliva rajada com fuligem (RAL 7024), 

máculas cor de �jolo refratário (RAL 3022), no escutelo 

as máculas de no 2, 4, 11, 13 e 14 são micro, sendo 

todas percep�veis na função Raio X e ausência das 

máculas de no 7 e 8; 43 – Macho, cor fuligem rajada com 

oliva (RAL 7024), máculas cor de �jolo refratário (RAL 

3022), no escutelo as máculas de no 13 e 14 são micro, 

impercep�veis na função Raio X e ausência das máculas 

de no 7 e 8; 44 – Macho, cor oliva rajada com fuligem 

(RAL 7024), máculas cor de cenoura (RAL 2011), no 

pronoto ausência da mácula de no 5 e no escutelo 

ausência das máculas de no 7, 8, 11, 13 e 14. 

 
Figura 30 - Novos padrões cromá�cos de Pachycoris 
torridus (machos): no. 40 a 44. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A Figura 31 mostra a sequencia de 45 a 49: 45 

– Macho, oliva rajada com fuligem (RAL 7024), máculas 

cor de cenoura (RAL 2011), no pronoto ausência da 

mácula de no 5 e no escutelo ausência da mácula de no 

11; 46 – Macho, cor preto rajado com fuligem (RAL 

6006), máculas cor de cenoura (RAL 2011), no escutelo 

as máculas de no 13 e 14 são micro, a de no 14 é 

impercep�vel na função Raio X, mas a de no 13 é 

visualizada discretamente e ausência das máculas de no 

7 e 8; 47 – Macho, cor oliva rajada com fuligem (RAL 

7024), máculas de cor de �jolo refratário (RAL 3022), no 

pronoto ausência da mácula de no 5 e no escutelo 

ausência das máculas de no 7, 8, 11, 13 e 14; 48 – 

Macho, cor preto rajado com fuligem (RAL 6006), 

máculas cor de cenoura (RAL 2011), no escutelo 

ausência das máculas de no 11, 13 e 14; 49 – Macho, cor 

fuligem rajada com oliva (RAL 7024), máculas cor de 

cenoura (RAL 2011), no pronoto a mácula de no 5 é 

minúscula, entretanto é visualizada na função Raio X e 

no escutelo as máculas de no 7, 8 e 14 também são 

pequenas (visualizadas na função Raio X) e ausência das 

máculas de no 11 e 13. 

 
Figura 31 - Novos padrões cromá�cos de Pachycoris 
torridus (machos): no. 45 a 49.  

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A Figura 32 corresponde ao intervalo de 

numeração 50-54: 50 – Macho, cor preto rajado com 

fuligem (RAL 7000), máculas cor âmbar (Munsell - 

10YR7/6), no escutelo ausência das máculas de no 7, 8, 

13 e 14; 51 – Macho, cor oliva rajada com fuligem (RAL 
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7024), máculas cor �jolo refratário (Munsell – 

2,5YR6/14), no escutelo máculas de no 6 e 9 são 

minúsculas (visualizadas discretamente na função Raio 

X) ausência das máculas de no 7, 8, 13 e 14;  52 – 

Macho, cor oliva rajada com fuligem (RAL 7024), 

máculas cor âmbar (Munsell - 10YR7/6), no escutelo a 

mácula de no 14 é quase impercep�vel a olho nu, não 

sendo visualizada na função Raio X, além da ausência 

das máculas de no 7, 8 e 13; 53 – Macho, cor preto (RAL 

5003), máculas cor âmbar (RAL 1017) todas bem 

definidas, com exceção da mácula de no 5, no pronoto, 

que é micro, mas visualizada na função Raio X e no 

escutelo ausência da mácula de no 11; 54 – Macho, cor 

oliva rajada com fuligem (RAL 7031), máculas cor de 

cenoura (RAL 2011), no escutelo ausência da mácula de 

no 11. 

 

Figura 32 - Novos padrões cromá�cos de Pachycoris 

torridus (machos): no. 50 a 54.  

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A Figura 33 é a ul�ma sequencia de novos 

padrões cromá�cos com numeração correspondente ao 

intervalo 55-57: 55 – Macho, cor oliva rajada com 

fuligem (RAL 7024), máculas cor �jolo refratário 

(Munsell – 2,5YR6/14), no escutelo ausência da mácula 

de no 11; 56 – Macho, cor oliva rajada com fuligem (RAL 

7024), máculas cor �jolo refratário (Munsell – 

2,5YR6/14), no escutelo ausência da mácula de no 11;  

57 – Macho, cor oliva rajada com fuligem (RAL 7024), 

máculas cor �jolo refratário (Munsell – 2,5YR6/14) com 

contorno preto, no pronoto as máculas de no 1, 5 (tom 

roseado) e 8 são minúscula, não visualizada, na função 

Raio X, apenas a de número 5, as demais máculas tem 

aspecto comprido e estreito, no  escutelo a mácula de 

no 3 tem tom roseado, além de menor que nos insetos 

de no 26 e 27, bem como a presença de uma manha 

preta no lugar da mácula de no 11, não percep�vel na 

função Raio X. 

 

Figura 33 - Novos padrões cromá�cos de Pachycoris 
torridus (machos): no. 55 a 57.  
 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os padrões cromá�cos do corpo dos 30 

exemplares de P. torridus  foram distribuídos de acordo 

com os sistemas de cores RAL e Pantone, da seguinte 
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maneira: 3,33% (n=1) para RAL de no 5003, 5008, 6008, 

6012, 6028, 7000 e 7031; 6,67% (n=2) para RAL de no 

6006, 6007 e 7023/7006; 10% (n=3) para Ral de no 6002 

e Pantone Black C. Já as machas foram qualificadas e 

distribuídas de acordo com os sistemas de cores 

Munsell, RAL e Pantone, como mostra a seguir: 3,33% 

(n=1) para RAL de no 1017, 3017, 4010 e 8023, Munsell 

de no 2,5G4/6, 5R4/14, 10YR6/12 e Pantone 131C; 

6,67% (n=2) para Munsell de no 5R4/14 (pronoto e parte 

do escutelo até a mácula de no 5) com RAL 2011 

(escutelo a par�r da mácula de no 6); 10% (n=3) RAL 

3022; 13,33% (n=4) Munsell 2,5YR6/14; 20% (n=6) RAL 

2011 e 23,33% (n=7) Munsell 10YR7/6.  

Na face dorsal, forma convexa, as diferenças 

feno�picas (número, formato e colorido das máculas) 

são variadas e o padrão cromá�co básico de Pachycoris 

torridus é descrito de acordo com o colorido do dorso, o 

qual pode se apresentar nas cores marrom, verde e 

preto; bem como presença de máculas (22) de 

diferentes tonalidades de amarelo e vermelho nas 

estruturas anatômicas do pronoto (região superior com 

8 mácula) e escutelo (região inferior com 14 mácula) 

(MONTE, 1937).  

Gabriel e Franco (2012) observaram variações 

nos números de manchas no escutelo, de 12 a 14, em 

descendentes de 11 fêmeas com padrões cromá�cos 

básicos (8 manchas no pronoto e 14 no escutelo). 

Hussey (1934) relatou que espécimes de P. torridus  

coletados na Argen�na apresentaram geralmente 13 

máculas no escutelo, com ausência da mácula de 

número 11.  

Para Peredo (2002), as manchas no pronoto e 

escutelo do padrão básico de Pachycoris klugii 

(Burmeister, 1835) (Hemiptera: Scutelleridae) não varia 

em número, permanecendo todos com 8 e 14, 

respec�vamente; entretanto há mudanças em tamanho 

e cor (tonalidades que vão do amarelo ao vermelho). A 

porção ventral e patas podem se apresentar em verde 

metálico (MONTE, 1937), ou cobre com reflexos de 

verde metálico. 

A sequência completa (Figura 34) dos 

padrões cromá�cos de P. torr idus registrados por 

Monte (1937) representa o intervalo de 1-13,  enquanto 

que a numeração de 14-17 foi publicada por Sánchez-

Soto, Milano e Nakano (2004), a sequencia de 18 a 20 

foi apresentada por Santos et al. (2005), o padrão de no 

21 foi descoberto por  Pikart et al. (2011) e os padrões 

pertencentes ao intervalo 22-27 foram descritos por 

Souza et al. (2012).  

 

Figura 34 - Descrição da face dorsal (diferenças nos 
padrões cromá�cos) de Pachycoris torridus. 
 

 
 

Fonte: adaptação das figuras: 1-13 (MONTE, 1937), 14-
17 (SÁNCHEZ-SOTO; MILANO; NAKANO, 2004), 18-20  
(SANTOS et al., 2005), 21 (PIKART et al., 2011) e 22-27 
(SOUZA et al, 2012). 

 
Segue, abaixo, a descrição completa (Quadro 

3) dos padrões cromá�cos descobertos e registrados, os 
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quais obedeceram ao sistema de numeração sugerido por Monte (1937).  

 

Quadro 3 – Numeração dos padrões cromá�cos iden�ficados até os dias atuais : 1-13 (Monte, 1937), 14-17 (Sánchez-
Soto; Milano; Nakano, 2004), 18-20 (Santos et al., 2005), 21 (Pikart et al., 2011), 22-27 (Souza et al., 2012). 
 

Nº DESCRIÇÃO 

1 Amarelo. 

2 Cor de �jolo. 

3 Castanho escuro. 

4 Ocre claro. 

5 Castanho claro. 

6 Amarelo. Difere do no 1 no formato das machas presentes no escutelo. 

7 Amarelo pálido. 

8 Preto (máculas amarelas). 

9 Preto. 

10 Cor de �jolo. 

11 Amarelo com tonalidades castanhas. 

12 Ocre. 

13 Preto ou marrom. 

14 Fêmea, negra, com máculas amarelas, difere do padrão básico por apresentar, no escutelo, máculas (no 
10, 11 e 12) de maior tamanho e muito próximas entre si formando quase uma faixa transversal.  

15 Macho, corpo negro, máculas amarelas. No pronoto, as 8 máculas, estão unidas pelas margens laterais e 
anterior, deixando duas áreas negras na margem anterior e outras duas de maior  tamanho localizadas 
desde a margem posterior até a região média formando uma bifurcação. No escutelo, as máculas de no 
2, 3 e 4 permanecem inalteráveis; as máculas de no 1 e 5 unem-se, respec�vamente, com as de no 6 e 9, 
as quais junto com as de no 7 e 8 formam uma faixa con�nua transversal; as máculas de no 10, 11 e 12 
formam também uma faixa transversal que aumenta lateralmente unindo -se nas margens com as 
máculas de no 13 e 1, que ficam separadas uma da outra por uma estreita faixa negra ver�cal . 

16 Fêmea, negra, com máculas amarelas. Difere do padrão anterior porque no pronoto a união das 
máculas amarelas cobre uma maior super�cie reduzindo as duas máculas negras maiores a duas faixas 
ver�cais convergentes; as duas áreas negras da margem anterior são maiores e prolongam -se 
posteriormente. No escutelo, a diferença com relação ao padrão anterior deve -se também a uma maior 
união e expansão das máculas amarelas, de modo que na metade posterior a coloração negra se reduz a 
seis máculas: quatro anteriores e duas posteriores. 

17 Macho, corpo negro, com máculas vermelhas, o mesmo apresenta semelhanças com os padrões de no 2 
e 3. O pronoto é parecido ao padrão de no 3, no entanto o tamanho é menor das duas áreas negras da 
margem, separadas da projeção posterior que fica reduzida a uma pequena mácula isolada. No escutelo 
as manchas de no 2, 3 e 4 estão fundidas e unem-se com a faixa formada pelas máculas de no 6, 7, 8 e 9; 
ficando quatro máculas negras na metade anterior. Na metade posterior do escutelo, as máculas de no 
10, 11, 12 13 e 14 unem-se e expandem-se deixando uma faixa transversal negra como no padrão de no 
2, e uma segunda faixa negra posterior mais estreita, interrompida no meio. Este padrão também tem 
semelhança com o padrão de no 3 registrado por Monte (1937), diferindo por apresentar, no pronoto, 
máculas da margem anterior não unidas às da margem posterior, e no escutelo, união das máculas de no 
2, 3 e 4; além disso, a coloração é vermelha, intensa, enquanto a coloração do exemplar indicado por 
esse autor é castanha escura. 

18 Corpo marrom. No pronoto, presença de 2 máculas. No escutelo,  foi encontrado 6 máculas; 4 na região 
mediana e 2 nas laterais.  

19 Corpo vermelho, com 2 máculas no pronoto e no escutelo apresenta 2 manchas sobre a região mediana.  

20 Corpo marrom, sem manchas.  

21 No escutelo, as manchas de no 7 e 8 uniram-se e as de no 10 e 12 eram maiores que as do �po básico. 

22 Corpo preto com manchas vermelhas. No pronoto, as máculas de no 1 e 8 juntaram-se com as manchas 
de no 3 e 7, respec�vamente. No escutelo, houve junção do n o 7 com 8, bem como os no 10, 11 e 12 
formaram uma �ra con�nua. 

23 Corpo preto com manchas amarelas. No escutelo, houve junção das máculas de no 10, 11 e 12 formando 
uma �ra con�nua. 

24 Corpo preto com manchas laranja. No escutelo, houve junção das máculas de no 7 e 8, além da união 
das manchas de no 10, 11 e 12 formando uma �ra con�nua. 
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25 Corpo preto com manchas amarelas. No pronoto, manchas de no 4 e 5 estavam muito próximos, mas 
não se juntaram. No escutelo, manchas de no 6 e 9 juntaram-se com as máculas de no 7 e 8, 
respec�vamente. 

26 Corpo preto com amarelo, laranja ou manchas vermelhas. No escutelo, as manchas de n o 6 e 9 
juntaram-se com as de no 7 e 8, respec�vamente, e as máculas de no 10, 11 e 12 uniram-se formando 
uma faixa con�nua. 

27 Corpo preto com manchas amarelas. No pronoto as máculas de no 4 e 5 uniram-se, enquanto que no 
escutelo houve junção das máculas de no 2, 3 e 4 formando uma faixa con�nua, e as manchas de no 6 e 
9 juntaram-se com as de no 7 e 8, respec�vamente. 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

No presente estudo, foram analisados 129 

exemplares da espécie P. torridus  e as diferenças 

(Tabela 26) foram mais frequentes nos machos (95,35%) 

em relação às fêmeas (4,65%), quanto ao número e 

tamanho das máculas presentes no dorso. Em relação 

às cores encontradas nos exemplares machos (n=123), 

observou-se que 56,91% apresentavam tonalidades 

próximas ao laranja, 25,20% ao vermelho e 17,89% ao 

amarelo, enquanto que as fêmeas possuíram 62,50% 

tonalidades próximas ao vermelho e 37,50% ao laranja, 

não apresentando amarelo. Entretanto, Gabriel e 

Franco (2012) afirmaram que a coloração vermelha é 

predominante e que a idade e o sexo não concorrem 

para diferenciar a cor das manchas do pronoto e 

escutelo nos espécimes de P. torridus . 

 

Tabela 26 – Distribuição (%) do colorido das máculas 
presentes no pronoto e escutelo de machos e fêmeas 
de P. torridus . 
 

Cor das máculas 

 Nº Vermelho Laranja Amarelo 

 

123 25,20 56,91 17,89 

 

6 62,50 37,50 *** 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Segundo Monte (1937) tanto a cu�cula, 

quanto a epiderme podem dispor de pigmentação, 

entretanto as mudanças de cores não são hereditárias e 

somente fatores externos são determinantes. Para ele, 

as diferenças nos padrões cromá�cos  se devem a vários 

fatores, tais como: circulação, temperatura, digestão, 

existência de oxidases, sensibilidade das células, 

umidade, idade e sexo.  

Falhas na metamorfose pode afetar o padrão 

cromá�co, como supostamente aconteceu com um 

espécime de P. tor ridus, em que o verde metálico, 

presente no úl�mo estádio de ninfa, permaneceu no 

pronoto do adulto (GABRIEL; FRANCO, 2012) Contudo, 

Gabriel e Franco (2012) afirmaram que as variações no 

polimorfismo de P. torridus  não correspondem a fatores 

hereditários após estudo das linhagens de fêmeas, pois 

observaram que a cor das manchas dos descendentes 

podia diferir, ou não, da cor da fêmea que lhes deu 

origem. No entanto, não foram descritos os padrões 

cromá�cos dos machos genitores, deixando, assim, um 

leque de dúvidas quanto ao esclarecimento das 

questões hereditárias. Esses autores também relataram 

que todos os adultos, ao emergirem, apresentaram cor 

amarela e, com o passar do tempo, tornaram-se laranja, 

vermelho ou permaneceram com a cor de origem.  

A mudança de cor das máculas em relação à 

idade não foi observada no presente trabalho. No 

entanto, foram visualizadas variações da cor e dureza 

do exoesqueleto qui�noso, ou seja, após a emersão 

todos se apresentaram com coloração amarela (Figura 

35), pelo menos nas seis primeiras horas e exoesqueleto 

mole, com o passar das horas a coloração amarela deu 

lugar a um dos padrões cromá�cos já registrados ou 

não, e em torno de 48h o exoesqueleto qui�noso 

tornava-se rígido.  
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Figura 35 – Mudança de cor (de amarelo para a cor 
padrão que permanecerá por toda vida) do 
exoesqueleto de P. torrius  após se tornar um organismo 
adulto. 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Adultos com idades variadas apresentaram 

desgaste da coloração do dorso, ficando algumas partes 

esbranquiçadas e/ou opacas, nesse período, o fruto 

estava ausente na plantação, consequentemente na 

dieta natural (criação em laboratório) devendo ser 

escassez de nutrientes que se encontravam presentes 

nos frutos de pinhão-manso. 

Para Ruxton, Sherra� e Speed (2004) as  cores 

(laranja, vermelho e amarelo) podem repelir 

predadores, estes associam os sinais químicos e visuais 

para chegarem até a presa. Com isso, acredita -se que as 

mudanças nos padrões cromá�cos advêm do sequestro 

de compostos químicos presentes nas plantas da família 

Euphorbiaceae, os quais promovem evasão de 

predadores, como já foi observado para duas espécies, 

Pachycoris klugii (Burmeister, 1835) (Hemiptera: 

Scutelleridae)e Pachycoris stallii, feno�picamente 

semelhantes, do mesmo gênero da espécie estudada 

neste trabalho (JORON et al., 1999; WINK et al., 2000; 

WILLIAMS; EVANS; BOWERS, 2001; SOUZA et al., 2012). 

A dieta, no presente trabalho, também, pode 

ter influenciado na redução das máculas ou nas 

variações dos padrões cromá�cos, já que o fruto estav a 

escasso na plantação de J. curcas.  A inexistência de 

ovos parasitados pelo Telenomus pachycoris  

(parasitoide de ovos) ou de predadores, sob controle 

rígido no laboratório, também pode ter contribuído com 

as variações no polimorfismo mediante duas condições: 

ou os percevejos da espécie P. torridus  evoluíram para 

se camuflarem e não serem percebidos por seus 

predadores, ou a ausência de predadores não 

necessitou de evolução aposemá�ca (formação de cores 

conspícuas, vistosas) perdendo parte de suas manchas. 

É necessário mais estudos com outros grupos de 

padrões já registrados para comprovação destas 

hipóteses. 

Em estádios ninfais de percevejos da família 

Pentatomidae foram observados, por pesquisadores, 

mudanças intraespecíficas nos padrões cromá�cos de 

sete espécies, dentre as quais quatro: Oebalus poecilus 

(Dallas, 1851), Chinavia hilaris (Say, 1832), Chinavia bela 

(Rolston, 1983, Oebalus ypsilongriseus (De Geer 1773)) 

receberam uma única cultura (planta) de dieta e três 

(Chinavia ubica (Rolston, 1983)  (Hemiptera: 

Pentatomidae), Chinavia impic�cornis (Stal, 1872) 

(Hemiptera: Pentatomidae), Nezara viridula (Linnaeus 

1758) (Hemiptera: Pentatomidae) receberam de 

alimento cinco culturas diferentes. Os pesquisadores, 

que ofereceram mais de uma dieta e detectaram 

variações nos padrões cromá�cos, sugeriram que a 

expressão de caracterís�cas das ninfas foi influenciada 

diretamente pelo alimento. (SQUIRE, 1934; AMARAL, 

1949; VECCHIO; GRAZIA; HILDEBRAND, 1988; VECCHIO; 

GRAZIA, 1993). Enquanto que, os que ofereceram 

apenas uma dieta evidenciaram a existência de 

hereditariedade (RIZZO, 1968; SCHWERTNER; 

ALBUQUERQUE; GRAZIA, 2002), como já foi 

demonstrado para o polimorfismo cromá�co em 

adultos de N. viridula (OHNO; ALAM, 1992).  
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Campos, Teixeira e Mar�ns (2007) 

apresentaram três novos padrões cromá�cos de ninfas 

da espécie Arvelius albopunctatus (De Geer, 1773) 

(Hemiptera: Pentatomidae), coletadas em planta s 

silvestres em fragmentos florestais, nos municípios de 

Criciúma (28°41’23”S, 49°25’55”W), Içara (28º42’12”S, 

49º16’54”W), Maracajá (28°52’51”S, 49°27’59”W) e 

Araranguá (28°56’05”S, 49°21’47”W), sul de Santa 

Catarina, de dezembro de 2005 a julho de 2006. 

Segundo estes pesquisadores a influência da 

alimentação é algo confirmado, mas também há 

evidências da existência de hereditariedade, por isso, 

para eles, é importante realizar mais estudos no sen�do 

de se verificar o papel desses fatores nas mudanças de 

padrões cromá�cos das ninfas de pentatomídeos em 

geral. 

Mais de 20.000 espécies de percevejos são 

fitófagos (SCHUH; SLATER, 1995), dentre eles o  

Murgan�a histrionica (Hahn, 1834) (Hemiptera: 

Pentatomidae), que sequestra imediatamente produtos 

químicos a par�r de qualquer planta de que se 

alimenta, como, por exemplo, plantas crucíferas tóxicas, 

onde os agentes sequestrados são os glucosinolatos, 

por isso este artrópode é rejeitado por várias espécies 

de aves (ALIABADI; RENWICK; WHITMAN, 2002). Em 

outras espécies de heterópteros, a palatabilidade para 

os predadores depende de dieta (McLAIN, 1984). 

O polimorfismo cromá�co ao longo da 

distribuição de uma espécie, bem como sua frequência 

rela�va em uma população depende da pressão das 

forças sele�vas determinadas pelos processos de 

termorregulação, comunicação intra e interespecífica e 

evasão à predação (ENDLER, 1978; VASCONCELLOS-

NETO; GONZAGA, 2000).  

O processo evolu�vo, direcionado pela 

predação por animais visualmente orientados, obedece 

a uma das duas rotas evolu�vas possíveis, sendo elas: as 

cores da presa assemelham-se a uma parte aleatória do 

substrato, ficando o predador com dificuldade de 

perceber ou interpretrar, a fim de dificultar sua 

detecção e a presença de cores vistosas anunciadas pela 

presa, que contrastam com o substrato. Nesta úl�ma 

rota as presas possuem compostos químicos ou 

caracterís�cas estruturais que as tornam impalatáveis, 

uma vez que predadores associam as cores de presas 

aposemá�cas (apresentam cores conspícuas, vistosas) a 

experiências prévias desagradáveis ou tenta�vas 

frustradas de captura, evitando inves�r neste �po de 

presa (BROWER; BROWER, 1964; ROTHSCHILD; KELLETT, 

1972; EDMUNDS, 1974; STILES, 1979; HAGEN; MOODIE; 

MOODIE, 1980; HEAL, 1982; BRAKEFIELD, 1985; 

VASCONCELLOS-NETO; GONZAGA, 2000). 

Segundo Wink et al (2000) é comum muitos 

insetos mostrarem uma coloração aposemá�ca como 

observado para Pachycoris, sinalizando aos predadores 

potenciais sua possível toxicidade. 

Williams, Evans e Bowers (2001) também 

apontaram o Pachycoris stallii  (Uhler, 1863) (Hemiptera: 

Scutelleridae) como uma espécie aposemá�ca e 

sugeriram que as formigas da espécie Dorymyrmex 

bicolor (Wheeler, 1906) (Hymenoptera: Formicidae) 

eram os artrópodes predadores primários de Pachycoris 

stallii, pois observaram patrulhamento dessas em caules 

e folhas de Croton californicus (Euphorbiaceae), bem 

como na super�cie do solo, onde atacavam ninfas e 

adultos que caíam no solo. Posturas abandonadas pelas 

fêmeas �nham seus ovos consumidos por esses 

predadores. Os mesmos autores concluíram que P. 

stallii man�nham um sistema de defesa exócrina 

potente dirigida a artrópodes predadores e que se 

alimentavam e se hospedavam de planta tóxica para os 

vertebrados, a fim de repeli-los. 

De acordo com Borges (2011), o inimigo 

natural de P. torridus é o parasitoide Telenomus 

pachycoris (Costa Lima, 1928) (Hymenoptera: 

Scelionidae), presente em pra�camente todos os locais 

onde se encontrava essa praga, o qual apresentava um 

valor médio de 31,74% de ovos parasitados por postura. 

Como parte dos percevejos foi oriundo de gerações 

nascidas no laboratório e de posturas livres de 
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parasi�smo e predadores coletadas na plantação de J. 

curcas, acredita-se que houve alguma relação com os 

novos padrões cromá�cos apresentados neste estudo, 

isto porque as variações no polimorfismo estavam 

relacionadas com perda do número de manchas 

principalmente no escutelo, tornando-se o P. torridus  

menos aposemá�co ao seu inimigo natural ou 

predador, uma vez que esses eram ausentes. 

Wink et al (2000) acredita que a coloração 

aposemá�ca de P. klugii  é proveniente do sequestro de 

ésteres de forbol (DHPB) encontrado na cultura de 

herbivoria (J. curcas), o qual foi detectado em ninfas e 

adultos dessa espécie de percevejo.  Para esse autor 

essa substância é responsável pelos efeitos tóxicos 

agudos em moluscos, insetos e vertebrados.  

 

COMPOSTOS QUÍMICOS VOLÁTEIS 

 

Segue a relação dos componentes químicos 

iden�ficados na cu�cula de P. torridus : (E)-2-Hexenal, 

(E)-4-(oxo)-2-Hexenal, Acetato de (E)-2-hexenila, (E)-2-

Octenal, Undecano, Dodecano, 1-Trideceno, Tridecano, 

Acetato de (Z,Z)-2,7-octadien1-ol, Tetradecano e 

Tetradecanal.  Os compostos majoritários, em ambos os 

grupos (1 e 2), foram, em ordem decrescente: (E)-2-

Hexenal, Tridecano e (E)-4-(oxo)-2-Hexenal. O composto 

volá�l 1-Trideceno não estava presente nos extratos de 

fêmea com padrão cromá�co básico.  

Williams, Evans, Bowers (2001) analisaram os 

componentes voláteis, de Pachycoris stallii, percevejo 

do mesmo gênero da praga pesquisada neste trabalho, 

ob�dos da secreção da glândula metatorácica (adultos), 

o qual encontraram nas fêmeas sem postura os 

seguintes compostos: (E)-2-Hexenal, (E)-4-(oxo)-2-

Hexenal, Dodecane, 1-Trideceno, Tridecano e traços de 

Acetato de (E)-2-hexenila, Tetradecano, Pentadecano; 

dos quais os compostos majoritários foram o Tridecano, 

seguido do (E)-2-Hexenal. Como as glândulas 

metatorácicas secretam compostos defensivos, então, 

estas moléculas foram iden�ficadas como feromônios 

de alarme. Baseando-se no estudo desse autor, sugere -

se que os compostos cu�culares encontrados nas cinco 

fêmeas de P. torridus também sejam feromônios de 

alarme.  

Na comparação das médias (expressas em 

porcentagem) do efeito de padrões cromá�cos de P. 

torridus em relação às concentrações dos compostos 

químicos orgânicos presentes nos extratos analisados 

(Tabela 27), os compostos (E)-2-Octenal e 1-Trideceno 

diferiram entre si pelo teste t a 5% de probabilidade, o 

primeiro componente volá�l estava em maior 

concentração no grupo 1 (novos padrões cromá�cos, 

enquanto que o segundo composto estava ausente no 

grupo 2 (padrões cromá�cos básicos). Os compostos 

voláteis (E)-2-Hexenal, (E)-4-(oxo)-2-Hexenal, Acetato de 

(E)-2-hexenila, Undecano, Dodecano, Tridecano, 

Acetato de (Z,Z)-2,7-octadien1-ol, Tetradecano e 

Tetradecanal não diferiram entre si pelo mesmo teste .  

 

Tabela 27  - Médias do efeito de padrões cromá�cos de 
P. torridus  em relação às concentrações dos compostos 
químicos orgânicos presentes nos extratos.  

 
Notas: 1/: Nas colunas, as médias com a mesma letra, as quais estão expressas em porcentagem, não diferem entre si 

pelo teste t a 5% de probabilidade (t5% = 3,18). 2/: A: Novos Padrões Cromá�cos (NPC); B: Padrões Cromá�cos Básicos 

(PCB); A1: (E)-2-Hexenal; A2: (E)-4-(oxo)-2-Hexenal; A3: Acetato de (E)-2-hexenila; A4: (E)-2-Octenal; A5: Undecano; A6: 

Dodecano; A7: 1-Trideceno; A8: Desconhecido; A9: Tridecano; A10: Acetato de (Z,Z)-2,7-octadien1-ol; A11: Tetradecano; 

A12: Tetradecanal .  Fonte: Elaborada pela autora.          
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O comportamento dos machos pode ter sido 

alterado com a presença do hidrocarboneto 1-

Trideceno, o qual foi encontrado apenas, nos extratos 

das fêmeas (NPC), de forma que a presença desta 

substância pode não ter atraído os machos. Apesar de 

que esta molécula foi iden�ficada como sendo único 

feromônio sexual emi�do por machos da espécie 

Paras�zopus transgariepinus (Koch, 1953) (Coleoptera: 

Tenebrionidae) para atrair fêmeas ( GEISELHARDT; 

OCKENFELS; PESCHKE, 2008), bem como faz parte da 

secreção defensiva, dessa espécie, com outros 

componentes (1-alcenos; 1,4-benzoquinonas e 

hidrocarbonetos monoterpenos). O 1-Trideceno é 

conhecido como agente defensivo em artrópodes 

(BLUM, 1981). Esse composto volá�l foi encontrado em 

secreção de glândula metatorácica de fêmeas sem 

postura da espécie P. stalli (Williams; Evans; Bowers; 

2001). 

De acordo com o banco de dados de ecologia 

química “Pherobase” (2015) o composto volá�l 1-

Trideceno foi iden�ficado em 135 e spécies de seres 

vivos e apenas 8,15% das espécies correspondem à 

subordem Heteroptera. Os alomônios representam 

79,26%, os feromônios 15,55% e substância atra�va 

com 5,19%. Este hidrocarboneto encontra-se presente 

em 13 familias dentro de 7 ordens: Coleoptera com 

23,08%; Hymenoptera e Neuroptera com 15,38%; 

Acarina, Diptera, Oriba�da e Sarcop�formes com 7,69%, 

bem como a subordem Heteroptera também com 

15,38%. 

A presença do composto volá�l (E)-2-octenal, 

em concentrações maiores em fêmeas com novos 

padrões cromá�cos pode também ter causado 

comportamento repulsivo dos machos durante a corte.  

A Secreção defensiva produzida por adultos 

(machos e fêmeas) de Leptocorisa oratorius (Fabricius, 

1794) (Hemiptera: Coreidae) que vivem na planta 

hospedeira, Oriza sa�va (Poaceae), é cons�tuída de 

76% de (E)-2-octenal, o mesmo composto foi 

iden�ficado como substância defensiva em 38 espécies 

da família Coreidae (GUNAWARDENA; BANDUMATHIE, 

1993). 

O semioquímico (E)-2-Octenal foi iden�ficado 

em 76 espécies de organismos vivos, sendo 68,42% 

espécies da subordem heteroptera, a qual apresenta 

57,14% de um total de 21 familias, as 31,58% espécies 

restantes pertencem nove famílias distribuídas nas 

ordens Araneae (4,76%), Ar�odactyla (9,52%), Carnivora 

(4,76%), Dictyoptera (4,76%), Diptera (4,76%), 

Hymenoptera (4,76%), Julida (4,76%) e Mantodea 

(4,76%). Maior parte, 44,74%, comporta-se como 

feromônio, seguidos de alomônio (38,16%), substância 

atra�va (9,21%) e cairomônio (7,89%) (PHEROBASE, 

2015). 

A Figura 36 representa a ordem descrescente 

da distribuição das concentrações (expressas em 

porcentagens) dos compostos voláteis, presentes nos 

extratos analisados de fêmeas com novos padrões 

cromá�cos e padrões cromá�cos básicos, 

representados por suas estruturas químicas.  Cabe 

lembrar que, o composto A8 não consta na figura pelo 

fato de ser desconhecido. 

 

Figura 36 – Ordem descrescente da distribuição das 

concentrações (%) dos compostos voláteis presentes 

nos extratos analisados representados por suas 

estruturas químicas.  
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Legenda: NPC: Novos Padrões Cromá�cos; PCB: Padrões 

Cromá�cos Básicos; A1: (E)-2-Hexenal; A2: (E)-4-(oxo)-2-

Hexenal; A3: Acetato de (E)-2-hexenila; A4: (E)-2-

Octenal; A5: Undecano; A6: Dodecano; A7: 1-Trideceno; 

A8: Desconhecido; A9: Tridecano; A10: Acetato de (Z,Z)-

2,7-octadien1-ol; A11: Tetradecano; A12: Tetradecanal . 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Os tempos de retenção dos compostos iden�ficados 
encontram-se na Tabela 28. 
 
Tabela 28 - Tempos de retenção (t R) e índices de Kovats 
(KI) calculados para os compostos presentes no 
conteúdo do corpo todo do inseto imerso em Hexano 
durante 10 segundos/10 minutos com/sem anestesia 
prévia de adultos machos e fêmeas da espécie P. 
torridus. 
 
 

 

Compostos tR 
(min) 

KI 
natural 

A1 (E)-2-Hexenal 4.374 864 

A2 (E)-4-(oxo)-2-Hexenal 5.996 934 

A3 Acetato de (E)-2-hexenila 7.713 996 

A4 (E)-2-Octenal 8.569 1026 

A5 Undecano 10.032 1078 

A6 Dodecano 12.249 1155 

A7 1-Trideceno 13.770 1222 

A8 Desconhecido 14.155 1239 

A9 Tridecano 14.388 1249 

A10 Acetato de (Z,Z)-2,7-octadien1-ol 16.729 1354 

A11 Tetradecano 18.296 1430 

A12 Tetradecanal  20.013 1519 

Padrão interno 2-Nonadecanona 27.712 1886 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Harraca, Ryne e Ignell (2010) ao combinar 

estudos comportamentais e sensoriais, mostraram que 

o feromônio de alarme, (E)-4-(oxo)-2-Hexenal, 

específico de ninfas da espécie Cimex lectularius 

(Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Cimicidae) desempenham 

um papel importante na comunicação intraespecífica 

por meio da diminução do risco de acasalamento dessas 

pelos machos. Apesar dos feromônios de alarme ser 

comumente vistos como um sistema de comunicação 

predador/presa, eles também podem ser utilizados 

como sinais de múl�plos propósitos, dentre eles evitar a 

montagem de machos da mesma espécie. 

Staddon (1979) afirmou que em heterópteros 

o acetato de (E)-2-hexenila é secretado no reservatório 

mediano de glândulas metatorácicas, sendo conver�do 

em (E)-2-hexenal, logo após em (E)-4-(oxo)-2-Hexenal. 

Williams, Evans, Bowers (2001) sugeriram que o (E)-2-

hexenal é formado no reservatório lateral, bem como 

no reservatório mediano da glândula metatorácica de P. 

Stallii e que provavelmente durante a manipulação dos 

insetos (antes da dissecação) todo o acetato de (E)-2-

hexenila foi consumido para produzir o (E)-2-hexenal.  

Como os insetos, desse estudo, não foram 

subme�dos à dissecação e a manipulação (re�rada do 

inseto da arena para o vial contendo o agente extrator) 
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foi rápida em torno de 5 segundos, acredita-se que não 

houve tempo para conversão desses compostos, de 

forma que a presença ou ausência dos mesmos também 

poderia influenciar no comportamento de corte ou na 

coloração aposemá�ca de P. torridu s, ou simplesmente 

essas variações estariam relacionadas com a 

especificidade individual de cada inseto. 

Dos oito componentes químicos encontrados 

nas glândulas metatorácicas de P. stalli , sete estavam 

presentes no P. torridus e apenas o pentadecano estava 

ausente. Os compostos majoritários também foram os 

mesmos nas duas espécies, entretanto a concentração 

do (E)-2-Hexenal foi maior que a do Tridecano em P. 

torridus. 

Ao se observar as concentrações dos 

compostos iden�ficados no percevejo da espécie P. 

torridus, percebeu-se que as fêmeas (novos padrões 

cromá�cos), as quais não foram cortejadas pelos 

machos, apresentaram, em seus extratos, 

concentrações maiores em 7 componentes ( (E)-2-

Hexenal, Acetato de (E)-2-hexenila, Undecano, 

Dodecano, Tridecano, Acetato de (Z,Z)-2,7-octadien1-ol, 

(E)-2-Octenal), dentre os 11 iden�ficados, em relação as 

fêmeas do Grupo 2, sendo este um indica�vo que o 

aumento nas concentrações desses compostos pode ser 

responsável pela falta de interesse dos machos pelas 

fêmeas durante a corte, pois estes podem se confundir 

no processo de comunicação intraespecífica, uma vez 

que esses compostos com exceção do Acetato de (Z,Z)-

2,7-octadien1-ol foram iden�ficados em outras espécies 

de percevejos como sendo feromônios de alarme 

podendo ter a mesma a�vidade em P. torridus . 

A evolução dos feromônios de alarme em 

feromônios sexuais tem sido relatada em vários insetos 

(BLUM, 1996; LEAL, 1997). As secreções da mesma 

glândula podem apresentar dupla função, as quais são 

controladas pela concentração dos componentes 

orgânicos, como em Tribolium confusum (Du Val, 1868) 

(Coleoptera: Tenebrionidae)  e Aleochara 

curtula (Goeze, 1777) (Coleoptera, Staphylinidae). 

Enquanto que secreções de glândulas diferentes podem 

possuir os mesmos compostos, mas apresentar funções 

diferentes, como é o caso da espécie Paras�zopus 

transgariepinus (Koch, 1953) (Coleoptera: 

Tenebrionidae)  (GEISELHARDT; OCKENFELS; PESCHKE, 

2008). 

As diferentes combinações qualita�vas e 

quan�ta�vas, dos compostos, cu�culares dependem da 

espécie, idade, ou sexo dos insetos (GAMBOA et al., 

1996; BLOMQUIST et al., 1998, MONNIN; PEETERS, 

1999; SLEDGE et al., 2001; ABDALLA et al., 2003), de 

forma que o perfil químico corresponde uma assinatura 

química individual, de origem endógena e exógena 

(CARLIN, 1988), ou seja, os recém emergidos serão 

influenciados ao longo do tempo pelo contato destes 

com material do ninho onde se encontram.  

Como todos os extratos analisados, nesta 

pesquisa, foram oriundos da mesma criação, ou melhor, 

mesma dieta (partes da J. curcas); acredita-se que as 

mudanças no polimorfismo estavam relacionadas com a 

dieta desses percevejos. Os percevejos passaram um 

período se alimentado tanto no campo quanto no 

laboratório, apenas, da seiva de folhas, pecíolos e 

partes aéreas de J. curcas. Issto porque a quan�dade de 

frutos do pinhão, no campo, neste período foi mínima 

devido à seca que acometeu o estado de Alagoas no 

ano anterior a este experimento. Como os frutos verdes 

os maduros eram sua maior preferência na fase adulta 

(AMERICA, 2007; NAVA; DELMAR, 2009; BROGLIO-

MICHELETTI, 2010; RODRIGUES et al., 2011; GABRIEL; 

FRANCO, 2012), a ausência em suas dietas pode ter 

restringido a quan�dade de nutrientes e assim refle�do 

no padrão cromá�co. É importante ressaltar que, 

apenas, nesse período foi encontrado adultos recém 

emergidos no campo e laboratório com ausência de 

uma ou mais máculas. 

 

CONCLUSÃO 
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Para diferenciar dos padrões já conhecidos, 

os 30 novos padrões cromá�cos podem ser incluídos 

nos registros da literatura, a par�r do n o 28 até 57. As 

variações no colorido das máculas e dorso confundem 

os pesquisadores a ponto de registrarem essa praga 

como sendo uma nova espécie. Tais variações dos 

padrões cromá�cos referentes a ausência de máculas 

foram atribuídas a alimentação devido a escassez  de 

frutos de Jatropha curcas na plantação, principal 

alimento dessa praga. O perfil químico das fêmeas com 

novos padrões cromá�cos influenciaram no 

comportamento reprodu�vo dos machos, de modo que 

a  rejeição dos machos as fêmeas com novos padrões 

cromá�cos foi ocasionada pela presença do composto 

químico 1-Trideceno, bem como pelo aumento na 

concentração do composto (E)-2-Octenal. A técnica 

fotográfica usando a função raio X permi�u visualizar 

melhor as máculas presentes no dorso de P. torridus , 

facilitando a diferenciação de cada padrão cromá�co.  
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL  
 

THE IMPORTANCE OF THE PLAYER FOR CHILD DEVELOPMENT  
 

 
Wandaiza de Souza Rodrigues Reis  ¹ 

 
 
 

RESUMO 
 

Não se pode imaginar a infância sem pensar em brincadeiras e na função que elas exercem no desenvolvimento 
�sico, emocional, social e cogni�vo. O presente estudo trata -se de uma discussão e reflexão sobre a importância do 
brincar no desenvolvimento da criança. Pretende, ainda conscientizar e incen�var pais e professores quanto a 
importância de um trabalho conjunto para a introdução de um universo lúdico na vida das crianças, desmi�ficando 
o papel de brincar, que não é apenas um mero passatempo, mas obje�vo de grande valia na aprendiz agem e no 
desenvolvimento das crianças. Analisado a par�r de teóricos, conceitos importantes, visando o bom 
desenvolvimento da aprendizagem da criança, que se bem aplicadas, certamente ajudarão no processo de  ensino-
aprendizagem. 

 
PALAVRAS -CHAVE: Jogos; Criança; Desenvolvimento infan�l; A�vidades lúdicas.  
 

 
ABSTRACT 

 
One cannot imagine childhood without thinking about games and the role they play in physical, emo�onal, social 
and cogni�ve development. This study is a discussion and reflec�on on the importance of playing in the child's 
development. It also intends to raise awareness and encourage parents and teachers about the importance of 
working together to introduce a playful universe in the lives of children, demys�fying the role of play, which is not 
just a hobby, but an objec�ve of great value in learning and in children's development. Analyzed from theore�cal, 
important concepts, aiming at the good development of the child's learning, which if well applied, will certainly 
help in the teaching-learning process. 

 
KEYWORDS: Games, Child, Child Development; Playful ac�vi�es. 
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INTRODUÇÃO 

 

Brincar. A�vidade nem sempre levada a sério 

pelos adultos, porém preferida pelas crianças no dia a 

dia. De acordo com Vigotsky (1987), a brincadeira para a 

criança tem a mesma função que o trabalho tem para o 

adulto, já que através dela, as crianças socializam-se, 

convivem e desenvolvem-se. 

Observamos, portanto, que nesse mundo de 

consumo desenfreado é preciso compreender que 

aprender não combina com o mecanismo consumista. As 

crianças precisam viver de forma plena, pois estão 

deixando de ser crianças e acompanharam o ritmo 

acelerado do mundo pós-moderno. 

Com a evolução da tecnologia, as crianças 

deixaram de brincar nas ruas, de jogar bola, pular 

amarelinha e passaram a ficar paradas diante de um 

aparelho de televisão ou computador.  

Para Moura (1991), muitas crianças não sabem 

mais brincar. Jogos eletrônicos brincam com elas. Tendo 

assim, a sensação que estão brincando, mas na 

realidade, são brincadas. A tecnologia tem roubado 

parte da infância dessas crianças. 

Brincar é coisa muito séria. Não podemos 

imaginar a infância sem pensar em brincadeiras e na 

função que elas exercem para o desenvolvimento. 

Independente da época, cultura e classe social, os jogos 

fazem parte da vida das crianças. 

A atualização de brincadeiras e jogos no processo 

pedagógico desperta na criança o gosto pela vida. O 

lúdico é um instrumento indispensável na aprendizagem 

e no desenvolvimento do ser humano, facilitando no 

processo de socialização, comunicação, expressão e 

construção do pensamento. 

Para Almeida (2004), brincar é uma necessidade 

básica e um direito de todos, além de ser uma 

experiência rica e completa. 

A criança precisa de tempo e espaço para 

trabalhar a construção do real pelo imaginário, contudo, 

a escola deve ser o lugar mais es�mulante, educa�vo, 

afe�vo e seguro, facilitando a aprendizagem, u�lizando 

as a�vidades lúdicas, criando um ambiente 

alfabe�zador, favorecendo o processo de aquisição de  

autonomia. 

Essas a�vidades lúdicas proporcionaram alguns 

bene�cios, tais como a assimilação de valores, 

aquisição de comportamento, socialização, interação, 

desenvolvimento  motor. A u�lização de jogos de 

forma lúdica é essencial para uma aprendizagem de 

forma natural e prazerosa. 

De acordo com Piaget (1971), quando brinca, a 

criança assimila o mundo à sua maneira, sem 

compromisso com a realidade, pois sua interação com 

o objeto não depende da natureza do objeto, mas da 

função que a criança lhe atribui. 

Dessa forma o professor é visto como o 

principal mediador e facilitador entre as crianças e o 

objeto do seu conhecimento. A ele cabe a tarefa de 

ins�gar sua curiosidade das mais diferentes maneiras. 

Com as a�vidades lúdicas espera-se que as 

crianças desenvolvam seus aspecto biopsicológicos e 

sociais, a expressão corporal que favorece a 

cria�vidades, desenvolvam o espírito de inicia�va, 

tornando-se capaz de resolver eficazmente situações 

imprevistas. O trabalho lúdico permitem a criança a 

desenvolver a construção do conhecimento e seus 

desenvolvimentos emocional, social e cogni�vo, 

revelando que as brincadeiras devem ser u�lizadas 

como recurso pedagógico para o bom 

desenvolvimento infan�l, sendo fundamental o papel 

do educador nesse processo lúdico e cria�vo. 

O lúdico tem a importância de facilitar a 

aprendizagem do aluno, por meio do brincar e a 

criança pode aprender sozinha, descobrindo suas 

falhas, tentando sempre sem medo de errar 

novamente. Essas a�vidades precisam fazer sen�do 

para as crianças, as quais devem interagir com as 

pessoas e com os objetos de forma intensa e 
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processual. 

Então, os jogos es�mulam as crianças a 

observarem e conhecerem o mundo e as pessoas, a 

olharem as coisas ao seu redor de outra forma, 

possibilitando o estudo da relação da criança com o 

mundo externo. O brincar não quer dizer apenas 

diversão, mas é uma forma da criança ter um maior 

contato consigo e com o mundo, uma questão de 

educação, socialização, e pleno desenvolvimento de suas 

potencialidades. Fazendo também parte do 

desenvolvimento da coordenação motora, trabalhando 

o raciocínio lógico, a motricidade, além de desenvolver a 

linguagem, o pensamento e a socialização. 

Piaget (1967) diz, ö jogo não pode ser visto 

apenas como diver�mento ou brincadeira para 

desgastar energias, pois ele favorece o desenvolvimento 

�sico, cogni�vo, afe�vo e moral . 

Mais importante que a a�vidade lúdica, 

propriamente dita, é a forma como ela é dirigida e 

vivenciada. Os jogos e as brincadeiras quando bem 

orientados, contribuem para o bom desenvolvimento da 

educação da criança, es�mulando a liberdade de 

expressão e a sociabilidade. Assim é mediante os jogos 

que o educador poderá descobrir as dificuldades no 

processo de aprendizagem de cada aluno, permi�ndo 

que o educador aprenda sobre as crianças e suas 

necessidades. 

Os docentes necessitam ter acesso ao 

conhecimento produzido nessa área, pois só assim 

poderão repensar sua prá�ca. O primeiro passo 

importante que o professor deve dar é entrar no mundo 

da imaginação, das crianças, só assim, o professor vai ser 

capaz de organizar situações em que as brincadeiras e os 

jogos ocorrem de maneira cria�va e atra�va, dando 

oportunidade aos alunos a escolherem as brincadeiras, 

ou jogos, para que venham elaborar de forma pessoal e 

independente, suas emoções, sen�mentos, 

conhecimentos e regras sociais. É importante que em 

alguns momentos o professor par�cipe dos jogos e/ou 

das brincadeiras, aproveitando para ques�onar as 

crianças, coletando informações para enriquecê-las em 

futuras oportunidades. Professor deve ter o papel de 

observador e avaliador.  

O lúdico valoriza a cria�vidade, o cul�vo da 

sensibilidade, a busca da afe�vidade, a nutrição da 

alma, proporcionando aos futuros educadores 

vivências lúdicas, experiências corporais que se 

u�lizam da ação do pensamento e da linguagem, tendo 

no jogo sua fonte dinamizadora, quanto mais o 

profissional vivenciar sua ludicidade maior será a 

chance de este profissional trabalhar com a criança de 

forma prazerosa. 

O brincar é essencial à criança, a formação de 

sua iden�dade, autonomia e ao seu desenvolvimento 

�sico, social, cogni�vo, emocional e motor, dando 

significado a sua própria existência, inventando e 

reinventando o meio onde vive. 

Vale ressaltar, porém, que o lúdico não  é a 

única alterna�va para a melhoria no intercâmbio  

ensino-aprendizagem, mas  é uma ponte que auxilia na 

melhoria dos resultados por parte dos educadores 

interessados em promover mudanças. 

Não esquecendo que existem várias formas de 

brincar e nem sempre é preciso dinheiro para isso, só 

precisa de imaginação, ser cria�vo e acreditar em 

sonhos. 

 

OBJETIVO 

 

O obje�vo geral desse trabalho  é refle�r a 

importância da ludicidade na prá�ca pedagógica como 

facilitador de ensino, reconhecer as dificuldades 

encontradas pelo professor diante da u�lização dos 

jogos em sala de aula. 

 

METODOLOGIA 

 

A pesquisa será de caráter qualita�vo, de cunho 
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bibliográfico. Todo trabalho metodológico tendo a 

finalidade de mostrar a ludicidade como um meio que 

pode trazer melhorias para o ensino-aprendizagem, 

fazendo com que as crianças vejam o mundo de forma 

diferente, construindo seus próprios conceitos como 

cidadãos de bem, através da socialização e a cria�vidade 

de cada um. 

 

DESENVOLVIMENTO : 

O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Para compreender o processo de aprendizagem 

da criança, é necessário entender de forma cien�fica a 

explicação para esse processo. O cérebro modifica sua 

anatomia sempre que é es�mulado. No cérebro existem 

mais de 100 �pos de neurotransmissores, que facilitam 

as conexões em maior ou menor velocidade. A cada 

informação recebida o cérebro é capaz de armazenar os 

dados como se fossem guardados em arquivos, cada 

informação em uma pasta. Por esse mo�vo não adianta 

querer que bebês andem aos cinco messes, ou se 

alfabe�zem com dois anos. O desenvolvimento do 

cérebro é mais rápido na infância e na adolescência e é 

mais lento da fase adulta e na velhice. 

De acordo com o neurologista português Antônio 

Damásio, da Universidade de lowa, Estados Unidos, 

Citado pela revista Escola, 2005 por Paola Gen�le , as 

emoções são um conjunto de reações químicas e neurais, 

que afetam na operação de inúmeros circuitos neurais. 

As emoções contribuem para que os circuitos cerebrais 

fiquem mais rápidos, facilitando a armazenagem de 

informações e resgatar as que estão armazenadas. 

Para despertar emoções na sala de aula é 

necessário levar situações capazes de provocar nos 

alunos o desejo de par�cipar ou até mesmo despertar a 

curiosidade, sendo uma forma de fazer os estudantes 

prestarem atenção. Sem atenção o cérebro não 

armazena nada. 

Faz-se necessário criar situações interessantes 

que favoreçam o ensino de forma agradável, 

associando o prazer a aprendizagem. O medo também 

é uma emoção, mas impede na formação de novas 

memórias, capazes de guardar fatos, pessoas, lugares, 

causando estresses e por consequência doenças, morte 

dos neurônios e bloqueios de a�vidades mentais como 

o aprendizado. Sendo mais proveitoso na sala de aula 

provocar boas emoções. 

O processo de ensino-aprendizagem deve ser 

construído através de uma escola atraente, valorizando 

o que os alunos já sabem e respeitando o que eles 

desejam aprender. Es�mulando a criança a pensarem a 

respeito dos conhecimentos que se espera construir. 

Oliveira (2000) acredita que os professores precisam 

inferir, a par�r de suas  a�tudes externas, 

concentração, expressões faciais, mo�vação aparente, 

e assim por diante, qual está sendo sua provável 

aprendizagem; de outra maneira, como eles podem 

saber que ensino e aprendizagem são necessários. 

Os professores são os maiores construtores do 

ensino-aprendizagem, as a�vidades diversificadas, 

como as brincadeiras e os jogos desenvolvem na 

criança a linguagem, o pensamento, a socialização e a 

autoes�ma, preparando-a para enfrentar os desafios e 

contribuir na construção de um mundo melhor.  

O processo de ensino-aprendizagem da criança 

só vai ser bem construído, se eles forem ins�gados à 

resolverem questões adversas, até mesmo as 

pequeninas crianças, com pequenas situações de 

mudar, por exemplo uma cadeirinha do lugar, ou trocar 

de lugar com o seu amiguinho, é uma das formas mais 

relevantes para a criança na construção da 

aprendizagem. 

 
LUDICIDADE 

 
 

Brincar é um direito fundamental de toda 

criança, cada uma deve aproveitar as oportunidades 

tanto na recreação quanto na educação. A relação 
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entre o jogo e a educação é  an�ga,  mas  como  a  

criança  não  era vista como um ser com desejos 

especiais, um ser afe�vo, capaz de construir seus 

próprios conhecimentos, sem existência social e a 

brincadeira era �da como um instrumento de distração. 

Almeida (2004) diz, cada época e cada cultura tem 

sua visão diferente de infância, mas a que mais 

predominou foi a da criança como ser inocente, 

inacabado, incompleto, um ser em miniatura, dando a 

criança uma visão nega�va. Só a par�r do século XVII a 

criança passa a ser vista como um ser dis�nto do adulto, 

com isso a brincadeira ganha espaço na vida das crianças 

e passa a ser um importante recurso na educação delas, 

assim como constrói os desenvolvimentos motor, afe�vo 

e cogni�vo. 

A brincadeira faz parte da vida de uma criança, 

onde quer que ela esteja. Mas é importante perceber 

que o brincar na escola é diferente das outras ocasiões, 

porque a vida escolar é regida por normas e regras, por 

tanto o brincar desenvolve o conhecimento da criança 

enquanto individuo e constrói conhecimentos para a 

evolução das crianças. 

O lúdico é um instrumento importante e 

indispensável na aprendizagem da criança. Por ser um 

instrumento de muito uso e por fazer parte da vida das 

crianças, os brinquedos vêm ganhando espaço nacional e 

possibilitando melhor produção de conhecimento. O 

brincar desenvolve a iden�dade e a autonomia das 

crianças, fazendo com que cedo as crianças comecem a 

ganhar espaço no mundo vendo a realidade de forma 

real, através da sua imaginação, imitando e  recriando 

personagens vistos na sua vivência, transformando esses 

personagens e interagindo melhor com o meio em que 

vive e com as pessoas ao seu redor.  

Os     jogos     e     as     brincadeiras são como um 

ser com desejos especiais, um ser afe�vo, capaz de 

construir seus próprios conhecimentos, sem existência 

social e a brincadeira era �da como um instrumento de 

distração. Almeida (2004) diz, cada época e cada cultura 

tem sua visão diferente de infância, mas a que mais 

predominou foi a da criança como ser inocente, 

inacabado, incompleto, um ser em miniatura, dando a 

criança uma visão nega�va. Só a par�r do século XVII a 

criança passa a ser vista como um ser dis�nto do 

adulto, com isso a brincadeira ganha espaço na vida das 

crianças e passa a ser um importante recurso na 

educação delas, assim como constrói os 

desenvolvimentos motor, afe�vo e  cogni�vo. 

A brincadeira faz parte da vida de uma criança, 

onde quer que ela esteja. Mas é importante perceber 

que o brincar na escola é diferente das outras ocasiões, 

porque a vida escolar é regida por normas e regras, por 

tanto o brincar desenvolve o conhecimento da criança 

enquanto individuo e constrói conhecimentos para a 

evolução das crianças. 

O lúdico é um instrumento importante e 

indispensável na aprendizagem da criança. Por ser um 

instrumento de muito uso e por fazer parte da vida das 

crianças, os brinquedos vêm ganhando espaço nacional 

e possibilitando melhor produção de conhecimento. O 

brincar desenvolve a iden�dade e a autonomia das 

crianças, fazendo com que cedo as crianças comecem a 

ganhar espaço no mundo vendo a realidade de forma 

real, através da sua imaginação, imitando e recriando 

personagens vistos na sua vivência, transformando 

esses personagens e interagindo melhor com o meio 

em que vive e com as pessoas ao seu redor.   

Os jogos  e  as   brincadeiras são   indispensáveis 

para a saúde �sica, emocional e intelectual das 

crianças, despertando nas crianças o gosto pela 

aprendizagem assim como, a enfrentarem os desafios 

que poderão surgir. Segundo PIAG ET (1967) citado por 

Juliana Tavares, “o jogo não pode ser visto apenas 

como diver�mento ou brincadeira para desgastar 

energia, pois ele favorece o desenvolvimento �sico, 

cogni�vo, afe�vo e moral.”  

Assim, o jogo contribui para o processo de 

socialização, dando oportunidade para realizarem 
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a�vidades em grupo, além de ajudar no processo de 

aprendizagem, es�mulando o desenvolvimento de novas 

habilidades. 

 
A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES LÚDICAS 

 
O lúdico tem sua origem na palavra la�na “ludus” 

que quer dizer “jogo”. Se observar apenas a origem, o 

termo lúdico estaria se referindo apenas ao jogar, ao 

brincar, ao movimento espontâneo. O lúdico passou a 

ser reconhecido como traço essencial de psicofisiologia 

do comportamento humano. De modo que a definição 

deixou de ser o simples sinônimo de jogo. 

Piaget (1998)  diz  que  a  a�vidade lúdica é o 

berço obrigatório das a�vidades intelectuais da criança, 

sendo por isso, indispensável à prá�ca educa�va. 

Consoante a LDB, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infan�l (BRASIL, 1996), 

determinam que as ins�tuições devem promover, além 

da educação formal, prá�cas e cuidados. Isso está em 

conformidade com a visão presente na LDB de integrar 

os aspectos �sicos, psicológicos, intelectuais e sociais da 

criança,  possibilitando seu     desenvolvimento     

integral.     Entre   os fundamentos norteadores da 

educação infan�l essa resolução inclui a ludicidade e a 

cria�vidade. 

Faz-se necessário compreender a criança em sua 

totalidade como um ser em fase de desenvolvimento em 

diversas áreas, como a biológica, a psicológica, a social. 

Esta criança também é cons�tuída a par�r de intensas 

relações sociais e é portadora de uma individualidade 

única. Através dos jogos e brincadeiras, a criança 

encontra um meio de desenvolver seu comportamento 

social, propiciando uma oportunidade de crescimento 

pessoal qualita�vo. 

O lúdico possibilita o estudo da relação da criança 

com o mundo externo, integrando estudos  específicos 

sobre a importância do lúdico na formação da 

personalidade. Através da a�vidade lúdica e do jogo, a 

criança forma conceitos, seleciona ideias, estabelece 

relações lógicas, integra percepções, faz es�ma�vas 

compa�veis com o crescimento �sico e 

desenvolvimento e, o que é mais importante, vai se  

socializando. 

Podemos dizer que a�vidade lúdica é toda e 

qualquer animação que tem como intenção causar 

prazer e entretenimento a quem pra�ca. São lúdicas as 

a�vidades que propiciam a experiência completa do 

momento, associando o ato, o pensamento e o 

sen�mento. A criança se expressa, assimila 

conhecimentos e constrói a sua realidade quando está 

pra�cando alguma a�vidade lúdica. 

De acordo com Teixeira (1995), várias são as 

razões que levam os educadores a recorrer às 

a�vidades lúdicas e a u�lizá-las como um recurso no 

processo de ensino aprendizagem. 

As a�vidades lúdicas correspondem a  um 

impulso natural da criança, e neste sen�do, sa�sfazem 

uma necessidade interior, caracterizadas pelo prazer e 

o esforço espontâneo, pois o ser humano apresenta 

uma tendência lúdica. 

Em vista de tantos bene�cios que a a�vidade 

lúdica proporciona, o educador deverá u�lizar-se delas 

na educação infan�l como excelente instrumento 

facilitador do ensino aprendizagem. 

No entanto, os autores constataram que há 

uma significa�va falta de fundamentação teórica, de 

organização espacial e muita improvisação por parte 

dos gestores das brinquedotecas. A brinquedoteca 

passou adequar-se aos obje�vos e demandas da 

ins�tuição, que não estão necessariamente 

condizentes com os obje�vos e demandas das 

crianças. 

Os jogos são prá�cas culturais dotadas de 

historicidade e múl�plas significações. Cada brinquedo 

só pode ser entendido no contexto da sociedade onde 

ele emergiu, por reves�r-se de elementos culturais e 

tecnológicos desse contexto. O jogo assume a imagem, 
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o sen�do que cada sociedade lhe atribui. É este o 

aspecto que nos mostra por que, dependendo do lugar e 

da época, os jogos assumem significações dis�ntas. Se o 

arco e a flecha hoje aparecem como brinquedos, em 

certas culturas indígenas representavam instrumentos 

para a arte da caça e da pesca. Em tempos passados, o 

jogo era visto como inú�l, como coisa não séria. Já nos 

tempos  do Roman�smo, o jogo aparece como algo sério 

e des�nado a educar a criança (KISHIMOTO, 2003).   

Desse modo, o conceito de jogo, assim como o 

de infância, é culturalmente determinado. O jogo é visto 

como uma a�vidade lúdica em que crianças e/ou adultos 

par�cipam de uma situação de engajamento social num 

tempo e espaço determinados, com caracterís�cas 

próprias delimitadas pelas próprias regras de 

par�cipação na situação “imaginária”. Para Piaget (1978) 

“as regras são provas concretas do desenvolvimento da 

criança”. O brinquedo es�mula  a curiosidade do aluno, a 

autonomia, a autoconfiança, desenvolvendo a 

inteligência e a sensibilidade. 

Como os jogos de regras é um meio de trabalhar 

socialmente PIAGET (1998) fala que o jogo com regras 

faz com que a criança venha interagir com outras 

crianças, aumentando o progresso de seu 

desenvolvimento social, contribuindo também na 

assimilação e  no poder de transformar a realidade. 

 

TIPOS DE JOGOS 

 

Jogo do enredo - Conhecido como jogo: 

imaginário, de papeis, simbólico, de faz de conta ou 

sócio-dramá�co. A ênfase maior é dada ao faz de conta, 

mostrando sua eficácia para promover o 

desenvolvimento cogni�vo e afe�vo-social da criança. 

 Para Piaget (1978), os jogos simbólicos são 

caracterizados pela assimilação deformante, porque 

nessa situação a realidade (social, �sico, etc.) é 

assimilada por analogia, como a criança pode ou deseja, 

isso é, os significados que ela dá para os conteúdos de 

suas ações, quando jogo, são deformações maiores ou 

não, dos significados correspondentes na vida social ou 

�sica. Graças a isso, pode compreender as coisas, 

afe�va ou cogni�vamente, seguindo os limites de seu 

sistema cogni�vo. 

A criança cria imaginações em forma de jogo, 

primeiro instrumento do pensamento. Jogo sensório-

motor que se transforma  em jogo simbólico, 

ampliando as possibilidades de ação e compreensão do 

mundo. Assim o conhecimento deixa de ser preso ao 

aqui e agora, aos limites da mão, da boca e do olho, e o 

mundo inteiro pode estar presente dentro do 

pensamento, uma vez que é possível imaginá- lo, 

representá-lo com o gesto no ar, no papel, nos 

materiais, com sons, com palavras. 

Os jogos de enredo fazem com que as crianças 

experimentem a vida em sociedade e exerçam papeis 

sociais diversos, de modo que as regras sociais são o 

alicerce da brincadeira. As regras desse jogo são 

ocultas, assim sendo o olhar volta-se para o enredo em 

si, que obedece tais regras. 

Jogos Educa�vos - O jogo assume variadas 

funções, tais como recreação para promover o 

relaxamento necessário às a�vidades que exigem 

esforço �sico e intelectual; diagnos�co da 

personalidade e do desenvolvimento social; divulgação 

dos princípios da moral e da é�ca; estratégia para 

ensino de conteúdos escolares. 

Ao longo da historia o lúdico e cria�vo foi 

garan�ndo espaço, o brinquedo educa�vo passou a ser 

entendido como recurso que educa, ensina e 

desenvolve de forma prazerosa.  

Os jogos cria�vos não estão ligados apenas à 

esfera escolar. Kishimoto (2003) atenta que esse termo 

tem sido empregado na escola em dois sen�dos 

principais: 

 

· Sen�do amplo: como material ou situação que 

permite a livre exploração em recintos 
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organizados pelo professor, visando ao 

desenvolvimento geral da criança;  

· Sen�do restrito: como material ou situação 

que exige ações orientadas com visitas à 

aquisição ou treinos de conteúdos específicos 

ou de habilidades intelectuais. Nas prá�cas 

escolares, o jogo é um importante aliado no 

desenvolvimento da aprendizagem. 

 

Os brinquedos, jogos e materiais pedagógicos não 

trazem um saber pronto e acabado, são objetos que 

podem ou não ser a�vado pelo aluno. É aí que entra o 

professor como mediador das situações e de situações 

criadas para sistema�zação dos conhecimentos, já que 

ele dinamiza o grupo, dá atenção, entusiasmo diante do 

sucesso, encorajamento diante da derrota e ajuda na 

construção de novas regras de jogo. 

Nas a�vidades fora da escola, pode se destacar o 

“brincar com a língua”, tais como: can�gas de roda, 

quadrinhas, poemas, parlendas citadas, adivinhações, 

etc. Variados jogos fazem parte da nossa cultura, que 

envolvem a linguagem. 

Jogos com regras – Para Piaget (1998), o jogo 

cons�tui-se em expressão e condição para o 

desenvolvimento infan�l, já que as crianças quando 

jogam assimilam e podem transformar a realidade. Nesse 

�po de jogo, as regras é que orientam as brincadeiras. A 

situação imaginária fica implícita e a atenção para as 

regras é maior. O jogo com regras possibilita maior 

desenvolvimento moral e  social da criança. Para Piaget 

(1978), o jogo de regras cons�tui-se os jogos do ser  

socializado e se manifestam quando, por volta dos 4 

anos, acontece um declínio nos jogos simbólicos e a 

criança começa a se interessar pelas regras. 

Esse jogo é compe��vo, mas se torna uma 

disciplina cole�va, ensinando o par�cipante a    controlar 

e dominar seu comportamento.  Aprendem  que a 

par�cipação em grupos exige atendimento as regras e 

que são compar�lhadas e mutáveis, desde que haja 

acordo entre os par�cipantes. 

 
CONTRIBUIÇÃO DOS JOGOS NO PROCESSO DA 

APRENDIZAGEM 

 
No Brasil, grande parte dos sistemas pré-

escolares tende para o ensino das letras e números 

excluindo elementos folclóricos da cultura brasileira 

como conteúdos de seu projeto pedagógico. As raras 

propostas de socialização que surgem desde a 

implantação dos primeiros jardins de infância acabam 

incorporando ideologias hegemônicas presentes no 

contexto histórico-cultural. (OLIVEIRA, 2000). 

Segundo Negrine (1994, p.41), podemos 

destacar: 

 

· As a�vidades lúdicas possibilitam fomentar a 

“resiliência”, pois permite a formação do 

autoconceito posi�vo; 

· As a�vidades lúdicas possibilitam o 

desenvolvimento integral da criança, já que através 

destas a�vidades a criança se desenvolve 

afe�vamente, convive socialmente e opera  

mentalmente; 

· O brinquedo e o jogo são produtos de cultura e 

seus usos permitem a inserção da criança na 

sociedade; 

· Brincar é uma necessidade básica assim como é a 

nutrição, a saúde, a habitação e a educação;  

· Brincar ajuda a criança o seu desenvolvimento 

�sico, afe�vo, intelectual e social, pois, através das 

a�vidades lúdicas a criança forma conceitos, 

relaciona ideias, estabelece relações lógicas, 

desenvolve a expressão oral e corporal, reforça 

habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-

se na sociedade e constrói seu próprio 

conhecimento. 

 

A a�vidade lúdica deve ser vista como uma 
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a�vidade fundamental para a educação infan�l e não 

como uma educação complementar.  

 

PAPEL DO EDUCADOR NA FORMAÇÃO LÚDICA  

 

O primeiro passo que o professor deveria dar 

seria a decisão de se permi�r envolver no mundo mágico 

infan�l. Explorar o universo infan�l exige do educador 

conhecimentos teórico, prá�co, capacidade de 

observação, amor e vontade de ser parceiro da criança 

nesse processo. 

A formação lúcida valoriza a cria�vidade, a busca 

da afe�vidade, cul�va a sensibilidade. Quanto mais os 

educadores e futuros educadores vivenciarem a 

ludicidade terão maior chance de trabalhar de forma 

prazerosa. 

Uma das tarefas mais importantes dos 

educadores é criar espaços e tempos para os jogos, é 

preciso oportunizar as crianças momentos de expressão, 

criação e troca de informações, além de trabalhar a 

cooperação. Ela deve ter espaço para expressar sua fala, 

seu ponto de vista e suas sugestões. 

Cabe ao professor propiciar um ambiente 

es�mulador onde os alunos brinquem e construam seus 

próprios conhecimentos de forma alegre e dinamizadora 

para que mais tarde não se tornem adultos frustrados.  

Durante a a�vidade lúdica o professor é o companheiro 

que brinca e par�cipa junto com o aluno, serve de 

modelo para brincar e contar como brincava quando 

�nha a idade deles. 

É papel  do  educador  coletar e observar 

informações  sobre as  brincadeiras da crianças para 

enriquecê-las futuramente, valorizando as a�vidades das 

crianças, animando-as, interessando-se por elas. 

Oferecendo materiais que es�mulem a imaginação 

infan�l, materiais esses do mais simples aos mais 

complexos, podendo esses jogos ou brinquedos serem 

estruturados ou confeccionados com material reciclado 

como por exemplo: pedaço de madeira, folha seca, 

papel, garrafa plás�ca, tampas de garrafa, pedaço de 

pano, latas, plás�cos entre outros.  

A aplicação de jogos, brincadeiras e brinquedos 

em diferentes situações educacionais podem ser um 

meio para es�mular, analisar e avaliar aprendizagens 

específicas, competências e potencialidades das 

crianças envolvidas. 

Dessa forma o professor poderá definir, a par�r 

de uma escolha criteriosa, as ações lúdicas mais 

adequadas para cada criança envolvida, respeitando 

assim o princípio básico de individualidade de cada ser 

humano. 

Para Almeida (1987), a educação lúdica pode ter 

duas conseqüências, dependendo de ser bem ou mal 

u�lizada: 

 

I – A educação lúdica pode ser uma 
arma na mão do professor 
despreparado, arma capaz de mu�lar, 
não só o verdadeiro sen�do da proposta, 
mas servir de negociação do próprio ato 
de educar; 
II – A educação lúdica pode ser para o 
professor competente um instrumento 
de unificação, de libertação e de 
transformação das reais condições em 
que se encontra o educando. É uma 
prá�ca desafiadora, possível de ser 
aplicada.  

 
 

Compreendemos     que     o     papel  do  

educador é muito importante e que o mesmo deve  

lançar  mão  da  bagagem  cultural  dos alunos e da 

disposição que eles têm para brincar, se desejar um 

ensino desafiador, lúdico e constru�vo. Os jogos 

podem ser disponibilizados em um trabalho mais 

dirigido por parte dos professores, em situações de 

aula, ou em horários livres como forma de lazer 

prazerosa.  

Assim poderá ajudar os alunos a desenvolver 

cogni�vamente e a consolidar o que eles já têm 

aprendido, como também a lidar com regras e 

par�cipar em a�vidades grupais, o’   nde   possam    
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aprender brincando.  

Brincando a criança aprende, recria situações do 

co�diano e experimenta sen�mentos. O professor deve 

apoiar a autonomia das crianças, permi�ndo que 

explorem com liberdade seus interesses, 

compreendendo a importância ao auto confiança e da 

auto es�ma. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O estudo realizado foi de suma importância, 

auxiliando na carreira acadêmica e no enriquecendo o 

futuro profissional.  Os temas brincadeira, brinquedos, 

lúdico, vêm sendo estudado desde o século XVIII. 

É a par�r do brincar que a criança se estrutura e 

conhece a realidade. É dessa forma que ela conhece o 

mundo e a si mesma, é a través dela que a criança se 

prepara para a vida, para uma sociedade cheia de 

desafios e obstáculos. É brincando que se aprende o que 

ninguém pode ensinar.  

Percebemos ao longo do tempo as mudanças que 

ocorreram no decorrer da história, com a par�cipação de 

vários teóricos pode-se observar a criança com outros 

olhos, não mais como um adulto em miniatura, mas 

como um ser capaz de construir suas próprias 

habilidades, expressar seus próprios desejos, ser crí�cos, 

cria�vo, inves�gador, dar significado a sua própria  

existência. 

Todo trabalho terá a finalidade de mostrar a 

ludicidade como um meio que pode trazer melhorias 

para o ensino-aprendizagem, fazendo com que as 

crianças vejam o mundo de forma diferente, construindo 

seus próprios conceitos como cidadãos de bem, através 

da socialização e a cria�vidade de cada um. 

Portanto, um fato que nos preocupa é o avanço 

da tecnologia, não se pode deixar a criança longe desses 

avanços, mas cabe a família, a sociedade e aos 

educadores inferir, no sen�do de conquistar os alunos 

os alunos para a a�vidade lúdica. Sabe-se, porém que o 

lúdico no ambiente escolar não tem o mesmo 

significado do da rua, por ter regras mais rígidas.  

A contribuição dessa pesquisa é a de 

proporcionar aos educadores um olhar mais 

significa�vo quanto à importância do brincar. Em 

especial proporcionar aos atuantes na área infan�l 

uma metodologia de trabalho eficaz que contemple a 

criança como um ser em desenvolvimento e que tenha 

o lúdico como ferramenta mediadora em sua prá�ca 

pedagógica. 

Espera-se que as informações con�das neste 

trabalho possam ajudar os pais e principalmente os 

educadores na organização e planejamento de suas 

a�vidades, e que os conteúdos abordados venham 

colaborar de forma obje�va e concreta, capaz de 

causar no leitor uma reflexão mais profunda sobre este 

tema e o incen�ve a pesquisar em textos, livros e 

ar�gos sobre os jogos, as brincadeiras, os brinquedos, 

enfim, sobre o universo lúdico infan�l e os bene�cios 

que ele pode trazer ao desenvolvimento das crianças. 

Lembrando que para brincar não é preciso 

dinheiro, e que a criança tem a necessidade de se 

movimentar, de se comunicar, de criar seu próprio 

mundo, de sonhar. Ao privá -la de brincar, estará 

negando a oportunidade da livre expressão da criança 

e seu desenvolvimento saudável, por isso, não esqueça 

que brincar é coisa séria, não é um mero passatempo, 

mas um parceiro que pode ser amplamente u�lizado 

para atuar no desenvolvimento e na aprendizagem da 

criança. 
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TRANSTORNO DO DEFICIT DE ATENÇITÃO E HIPERATIVIDADE EM ESCOLAS  
 

ATTENTION AND HYPERACTIVITY DEFICIT DISORDER IN SCHOOLS 
 
 

   Walter Oliveira de Carvalho ¹  
 

 
RESUMO 

 
O presente estudo tem como finalidade tratar de uns dos temas mais abordados no contexto escolar por 
psicopedagogos, em seminários e em palestras médicas, sobretudo por está inserido nas mais variadas classes sociais. 
Procura-se então fazer uma análise das causas e consequências na escolarização de determinadas inquietações sobre 
discentes, que se comportam de forma agitada, apresentam a�tudes diferenciadas, se movimentam de um lado para 
outro e não conseguem ficar muito tempo sentado no mesmo lugar, não conseguem terminar as tarefas solicitadas e, 
na maioria das vezes, demonstram a�tudes agressivas e um comportamento que geralmente pode ser confundido 
com indisciplina, mas na verdade pode ser uma caracterís�ca do distúrbio de atenção. Esse distúrbio comportamental 
ou patologia está presente no co�diano das escolas e a�nge aproximadamente, 3% a 5% de todas as crianças e 
adolescentes do globo terrestre, sendo denominado como Tr anstorno do Déficit de Atenção e Hipera�vidade (TDHA). 
É importante salientar que a desatenção, a hipera�vidade ou a impulsividade, como sintomas isolados podem resultar 
em muitos problemas na vida das crianças em relação aos os pais e/ou com colegas e a migos. Este trabalho baseia-se 
num estudo descri�vo de orientação qualita�va, tendo como procedimento a leitura criteriosa de estudos 
bibliográficos sobre a temá�ca. Que chegou a conclusão que o portador de TDAH, apesar de suas limitações causadas 
pela hipera�vidade e impulsividade, pode obter um aprendizado sa�sfatório quando empregadas metodologias 
adequadas por parte do educador.  
 
PALAVRAS -CHAVE: TDAH; Causas; Consequências; Aprendizagem 
 
 

ABSTRACT 
 
This study aims to address one of the most discussed topics in the school context by psychopedagogists, in seminars 
and in medical lectures, mainly because it is inserted in the most varied social classes. An a�empt is then made to 
analyze the causes and consequences in the schooling of certain concerns about students, who behave in an agitated 
manner, present different a�tudes, move from side to side and cannot sit for long in the same place, cannot fini sh 
the requested tasks and, most of the �me, demonstrate aggressive a�tudes and behavior that can usually be 
mistaken for indiscipline, but in fact can be a characteris�c of the a�en�on disorder. This behavioral disorder or 
pathology is present in the daily life of schools and affects approximately 3% to 5% of all children and adolescents in 
the world, being called as A�en�on Deficit Hyperac�vity Disorder (TDHA). It is important to note that ina�en�on, 
hyperac�vity or impulsivity, as isolated sy mptoms, can result in many problems in the lives of children in rela�on to 
parents and / or with colleagues and friends. This work is based on a descrip�ve study of qualita�ve orienta�on, 
having as a procedure the careful reading of bibliographic studi es on the theme. That concluded that the ADHD 
pa�ent, despite his limita�ons caused by hyperac�vity and impulsivity, can obtain a sa�sfactory learning when 
appropriate methodologies are used by the educator.  
 
KEYWORDS: ADHD; Causes; Consequences; Learning 
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INTRODUÇÃO 
 

 
O (TDHA) é um problema de ordem social, 

embora an�go somente na atualidade é compreendido 

como uma patologia, principalmente no âmbito escolar 

por receber diversas denominações como 

indisciplinado, mal educado, arrogante e em muitos 

casos desprovido de inteligência (SILVA, 2003).  

Ainda conforme Silva (2003), cita que esse 

transtorno: 

 
É considerado também como um 
distúrbio biopsicossocial, ou seja, parece 
haver fortes fatores gené�cos, biológicos, 
sociais e vivenciais, que contribuem para 
a intensificação desse problema. O TDAH 
seria, para o portador, uma maneira 
diferente de pensar, ocasionando graves 
dificuldades de relacionamento. 

 
 
Neste contexto, procura-se fazer uma 

abordagem detalhada de como esta patologia é vista no 

âmbito escolar e como está sendo tratada, assim 

procura-se explorar esse paradigma de forma mais 

realista possível, pois sabe - se que será comum 

encontrar em escolas, alunos com esse transtorno e 

sem o devido tratamento, tendo como enfoque analisar 

o conceito de hipera�vidade, a preparação dos 

professores necessária para trabalhar com 

metodologias que auxiliem no rendimento desses 

estudantes e principalmente, que esse material sirva de 

apoio e aproveitamento para professores que tenham 

estudantes hipera�vos inclusos em suas classes 

(BARKLEY, 2002).  

Recentemente tem-se ouvido constantemente 

tratar do assunto TDAH,  porém poucos profissionais da 

área da Educação conhecem as dificuldades 

relacionadas à atenção, hipera�vidade e impulsividade, 

vivenciadas por alguns alunos. Tratar deste tema tem 

sido muito preocupante, pois gera uma angús�a e 

desespero, pelo desconhecimento do problema e falta 

de preparo dos profissionais ou pela tendência da 

sociedade em geral procurar sempre criminalizar 

alguém, neste intuito busca-se com o estudo entender 

as relações que permeiam o desempenho dos alunos 

com TDHA de que trata esta pesquisa e a prá�ca 

docente. Diante dessas circunstâncias, o presente 

estudo traz a possibilidade desse �po de pesquisa 

qualita�va permi�r uma análise aprofundada do objeto 

de estudo, ao mesmo tempo mostrará caminhos de 

reflexão aos professores, psicopedagogos e toda equipe 

envolvida neste processo, em busca da inclusão escolar, 

para que estes alunos venham a ter um acesso escolar 

adquirindo conhecimento almejado pela sociedade 

(SILVA, 2003). 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de cunho bibliografico, 

exploratória, não experiemnetal e de natureza 

qualita�ta, onde se abarca a demá�ca e sendo u�lizado 

como descritores: TDAH; Causas; Consequências; 

Aprendizagem. 

 

TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO 

 

O Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hipera�vidade é um transtorno neurobiológico, de 

causas gené�cas, que aparece na infância e 

frequentemente acompanha o indivíduo por toda a 

sua vida. Em inglês, também é chamado de ADD, ADHD 

ou de AD/HD. 

Para Stroh (2010): 
 
 

O Transtorno de Déficit de Atenção e 
Hipera�vidade é, basicamente, 
neurológico, caracterizado pela 
desatenção/falta de concentração, 
agitação (hipera�vidade) e 
impulsividade. Estas caracterís�cas 
podem levar o portador a ter 
dificuldades emocionais, de 
relacionamento, decorrendo daí baixos 
níveis de auto-es�ma, além do mau 
desempenho escolar, face às  reais 

 

159



  

dificuldade no aprendizado.(Stroh, 2010, 
p.840) 

 
 

Sendo assim, pode-se pensar que o TDAH a 
par�r de fatores biológico, neurológico e social, pois 
esses três fatores vem influenciar no comportamento 
do sujeito com esse transtorno, e serão a base para o 
diagnós�co e as intervenções necessárias para o 
tratamento e acompanhamento da pessoa com TDAH 
(SILVA, 2003). 

O indivíduo que sofre deste transtorno é 

inteligente e cria�vo, mas infelizmente não consegue 

realizar todo seu potencial em função da patologia, 

entre as caracterís�cas mais comuns estão a 

desatenção, impulsividade e hipera�vidade (BARKLEY, 

2002). 

Possui limitações e dificuldades como ler um 

livro, assis�r uma palestra, um filme, por falta de 

atenção a detalhes, devido a hipera�vidade, gerando 

assim certa desorganização. Neste sen�do, vislumbra -

se alterna�vas com intuito de amenizar esta patologia, 

desde que acompanhado de forma correta por 

profissional devidamente habilitado e preparado, na 

condução deste trabalho que necessita do auxílio e 

presença de familiares na obtenção do sucesso 

almejado (SILVA, 2003). 

 

CAUSAS DO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO  

 

Atualmente diversos autores têm demonstrado 

através de estudos as possíveis causas do TDAH. Porém 

ainda existem muitos paradigmas em relação às causas 

desse transtorno. Os problemas mais evidentes são 

ambientais, gené�cas e alterações cerebrais, ou seja, 

esta patologia pode ser  ocasionada por diversas 

situações, ou fatores, o que dificulta a chegar a um 

diagnós�co conclusivo (SILVA, 2003). 

Nas décadas de 1960 e 1970 entendia- se que o 

TDAH surgia em decorrência de lesões ocorridas no 

parto. Entretanto, após o 

desenvolvimento de estudos mais elaborados, conclui -

se que problemas durante  o nascimento eram de 

menor importância para o desenvolvimento dessa 

condição (GOLDSTEIN & GOLDSTEIN, 1998, p.52). 

De acordo com o Manual diagnós�co e 

esta�s�co de transtornos mentais (DSM -IV) da 

Associação Americana de Psiquiatria, quarta edição 

(1994), o indivíduo com  TDAH apresenta os seguintes 

sintomas: 

 
Seis (ou mais) sintomas de desatenção: 
freqüentemente deixa de prestar 
atenção a detalhes ou comete erros por 
descuido em a�vidades escolares, de 
trabalho ou outras; tem dificuldades 
para manter a atenção em tarefas ou 
a�vidades lúdicas; parece não escutar 
quando lhe dirigem a palavra; não segue 
instruções nem termina seus deveres 
escolares, tarefas domés�cas ou deveres 
profissionais; tem dificuldade para 
organizar tarefas e a�vidades; evita 
envolver-se em tarefas que exijam 
esforço mental constante; perde coisas 
necessárias para tarefas ou a�vidades; é 
frequentemente distraído por es�mulos 
alheios à tarefa; apresenta 
esquecimento em a�vidades diárias. 
(Revista de Psicología Geral Y Aplicada, 
47(4), 461-466.). 
 

 
Nestas circunstâncias conclui-se que não há um 

consenso formado ou conclusivo sobre as causas do 

TDAH, devido as múl�plas situações e fatores de risco 

que impactam um diagnós�co rápido e confiável 

(BARKLEY, 2002).   

 

CONSEQUÊNCIAS DO TDAH PARA A ESCOLARIZAÇÃO 

 

O TDAH é visto como um fator de risco para 

aprendizagem, a falta de concentração, inquietação 

são fatores entre muitos que atrapalham o 

desempenho escolar. A maioria das advertências, 

suspensões e expulsões ocorrem com crianças e 

adolescente com esta patologia, propiciando a evasão 

e repetência, o que causa importante impacto ao 

longo da vida adulta na autoes�ma, nas opções 

vocacionais  e profissionais e na socialização dos  
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indivíduos (SILVA, 2003). 

É preciso ficar atento para os movimentos 
de cada aluno em sala de aula, pois o 
professor é a pessoa mais próxima da 
criança, e poderá observar cada 
comportamento e a�tude desse aluno, 
para poder dis�ngui-lo do TDAH ou 
indisciplina e poder encaminhá-lo para 
uma possível avaliação e 
acompanhamento psicopedagógico. As 
crianças hipera�vas são capazes de 
aprender, mas encontram dificuldades no 
desempenho escolar devido ao impacto 
que os seus sintomas causam. 
(monografias.brasilescola.uol, s.d). 
 

 
Como visto as consequências vão do 

comprome�mento em diversas funções psíquicas, baixa 

auto es�ma, depressãno, não estuda para as 

avaliações, não produzem quase nada, são 

desorganizados ao extremo, principalmente com 

papéis. Para Barkley (2002): 

 
(...) Um transtorno do desenvolvimento 
do autocontrole que consiste em 
problemas com os períodos de atenção, 
com o controle do impulso e o nível de 
a�vidade. [...] Esses problemas são 
refle�dos em prejuízos na vontade da 
criança ou em sua capacidade de 
controlar seu próprio comportamento 
rela�vo à passagem do tempo – em ter 
em mente futuros obje�vos e 
consequências. Não se trata apenas [...] 
de uma questão de estar desatento ou 
hipera�vo. Não se trata apenas de um 
estado temporário que será superado, de 
uma fase probatória, porém normal, da 
infância. Não é causado por falta de 
disciplina ou controle parental, assim 
como não é o sinal de algum �po de 
“maldade” da criança. (p. 35). 
 

 
Neste sen�do é possível verificar que os 

problemas são muitos e precisam ser diagnos�cados e 

enfrentados de frente sem imedia�smo, a fim de 

superá-los evitando consequências nocivas ao seu 

psicológico e �sico, levando a predisposição ao uso de 

drogas e a marginalidade, com dificuldades de admi�r 

regras escolares, sociais e as leis (SILVA, 2003).  

TRATAMENTO DO TDAH  

 

Este processo é longo e exige um certo cuidado, 

no Brasil também é conhecido como mul�modal, ou 

seja, precisa ser uma combinação de medicamentos 

seguido de orientações aos familiares, que muitas 

vezes são resistentes, por não estarem preparados, 

consequência de uma sociedade desinformada e 

preconceituosa (BARKLEY, 2002). 

Segundo o Guia Prá�co (AAP, 2001):  
 
 

A combinação de tratamentos 
(medicação e  psicoterapia), apesar de 
não apresentar significância esta�s�ca, é 
apontada por pais e professores como 
significa�va, especialmente no 
desempenho acadêmico e em alguns 
sintomas específicos das crianças com 
TDAH. A AAP também recomenda que os 
pais e profissionais da escola sejam 
cuidadosamente orientados para o 
cuidado do escolar com diagnós�co de 
TDAH, não só pela grande prevalência 
desse transtorno na infância como, 
também, pela possibilidade da 
persistência dos sintomas, em torno de 
60 a 80%, na adolescência (AAP, 2001)  
 

 
Logo se observa que para o tratamento obter 

sucesso, deve exis�r uma sintonia entre sis tema 

escolar, funcionários, em especial os docentes, e a 

família, todos acompanhados e orientados por 

médicos psiquiatras confáveis e  competentes, uma vez 

que são recomendados para este �po de patologia 

clínica. 

 
Um grande inimigo do tratamento é a má 
informação, podendo ser mais desastrosa 
do que a falta de informação. Muitas 
vezes as pessoas chegam aos 
profissionais com uma bagagem  de 
informações ob�das pela mídia, 
conhecidos e o pior de tudo, por outros 
profissionais também mal informados. É 
fundamental que todos esses mitos e 
informações erradas sejam esclarecidos 
de forma correta para a família, 
desfazendo então os mitos que foram 
inoculados. (monografias.brasilescola.uol, s.d). 
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Como todo tratamento a longo prazo existe os 

pós e contra, neste caso a falta de informação é a mais 

degradante, pois as pessoas chegam aos consultórios 

com uma bagagem de informações ob�das pela mídia 

escrita e falada, e/ou muitas vezes orientados por maus 

profissionais, neste casos é interessante que todas as 

dúvida sejam sanadas e esclarecidas aos familiares para 

a obtenção de sucesso no tratamento (SILVA, 2003). 

 

O TDAH E SUAS IMPLICAÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR 

 

O TDAH é uma patologia chamada de distúrbio 

infan�l que pode ser encontrada também na fase 

adulta, se destaca pela dificuldade em concentração 

podendo acarretar diversos problemas, entre eles,  

podemos citar a dificuldade de aprendizagem, 

principalmente no âmbito escolar (BARKLEY, 2002). 

De acordo com a Neurosaber : (s.d) 
 
 

Ela demonstra uma dificuldade em 
prestar atenção ao que é exposto e, 
diante desse sistema escolar, a criança 
precisa de dois �pos de concentração: a 
sele�va e a sustentada. Vale dizer que o 
pequeno não consegue equilibrar esses 
dois lados, pois ela tem uma grande 
oscilação de atenção. O resultado, então, 
é a distração. O aprendizado fica 
defasado por conta disso. 
 

 
Ainda para a Barkley (2002: 
 
 

Prognos�car uma criança pode se tornar 
mais di�cil, pois ela pode apresentar 
comorbidades, ou seja, pode apresentar, 
além do TDAH, outro quadro clínico, 
como o transtorno de aprendizagem, 
presente em 20 a 30% dos alunos com 
TDAH, ou o Transtorno Desafiador 
Oposi�vo presente em 50% das crianças 
com TDAH e problemas de conduta, 
também presentes de 15 a 25% dos 
portadores do transtorno. 

 
 
É um quadro preocupante, visto que as escolas 

do Brasil em pleno século XXI não estão preparadas 

para as adversidades  e muito menos receber uma 

criança com o diagnós�co de TDAH, visto que as 

escolas estão situadas em comunidades 

preconceituosa e os profissionais não estão 

devidamente preparados para lhe dar com está 

realidade (SILVA, 2003). 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDB (Lei nº. 9394/96) estabelece a igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola e 

recomenda que a educação de alunos com 

necessidades especiais ocorra nas escolas da rede  

regular de ensino. 

 
 

Art. 58. Entende-se por educação 
especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar 
oferecida preferencialmente na rede 
regular de ensino, para educandos com 
deficiência, transtornosglobais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços 
de apoio especializado, na escola 
regular, para atender às peculiaridades 
da clientela de educação especial. 
§ 2º O atendimento educacional será 
feito em classes, escolas ou serviços 
especializados, sempre que, em função 
das condições específicas dos alunos, 
não for possível a sua integração nas 
classes comuns de ensino regular.  

 
 

Neste aspecto é essencial que todos os espaços 

educacionais estejam preparados para esta realidade e 

os envolvidos na educação, seja direta ou 

indiretamente, em especial, os professores, estejam 

habilitados e condicionados para trabalhar e atender 

aluno com qualquer distúrbio ou transtorno e, ao 

perceber alguma caracterís�ca diferenciada, 

imediatamente encaminhar a criança para uma 

avaliação psicopedagógica (SILVA, 2003).  

Para isso é de grande importância  nestes casos 

a u�lização de metodologia adequada, que seja capaz 

de fazer com que alunos com distúrbios, se sintam parte 

integrante deste processo, que seja bem elaborada e 
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ca�vante, despertando o censo crí�co desta criança, 

induzindo a aprendizagem (BARKLEY, 2002).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pesquisa foi direcionada a fazer uma análise 

do TDAH, suas causas, consequências escolares e 

tratamento. E apontadas as dificuldades mais 

encontradas pelos alunos com TDAH em sala de aula. 

Foi verificado que portadores de TDAH são 

inteligentes e cria�vos, mas a desorganização causada 

pela hipera�vidade, desatenção e impulsividade, os 

impõe limitações e dificuldades, tornando-se fator de 

risco para o aprendizado. Então se faz necessário a 

preparação dos professores para trabalhar com 

metodologias que busquem o rendimento desses 

estudantes e principalmente, que esse material sirva de 

apoio e aproveitamento para professores que tenham 

estudantes hipera�vos inclusos em suas classes. 

Metodologias essas garan�das por Lei: 

 

Art. 59. Os sistemas de ensino 
assegurarão aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação. 
I - currículos, métodos, técnicas, 
recursos educa�vos e organização 
específicos, para atender às suas 
necessidades; 

 
 
Podendo ainda concluir que apesar do 

educador não ter conhecimento teórico suficiente 

para discorrer com propriedade sobre o TDAH, sua 

prá�ca escolar lhe permite observar, analisar, levantar 

hipóteses e adaptar sua metodologia independente do 

que o sistema lhe oferece; possibilitando que esse 

aluno tenha suas diferenças respeitadas e seja 

realmente incluído na sala de aula regular (SILVA, 

2003). 
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BULLYING E CYBERBULLYING  
 

BULLYING AND CYBERBULLYING  
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RESUMO 
 

O presente ar�go resulta de pesquisa detalhada a respeito do fenômeno de violência denominado bullying e de sua 
modalidade virtual, o cyberbullying  – pra�cado por meios de ferramentas digitais (computadores, tabletes, celulares), 
ambos presentes principalmente na escola. Os resultados sempre nega�vos para o agredido foram elencados e 
discu�dos. O texto apresenta também o perfil do agressor (geralme nte bandi�zado pela sociedade), mas ignorante de 
que cuidar dele, entender suas razões e as consequências para ele próprio, importa para combater o que se entendia 
an�gamente como zoação apenas. Este trabalho tem como obje�vo geral mostrar a necessidade  de prevenção ao 
bullying; os obje�vos específicos são a amostragem de suas causas e consequências funestas para os envolvidos, além 
de discorrer sobre o papel da família, da escola, do Estado e sociedade diante da situação. Foi u�lizado o método de 
ampla pesquisa bibliográfica, realizada sob a análise de especialistas como Belsey (2004), (Fante, 2005), Olweus in 
Rolim (2008), Silva (2010), Gomes (2011), Sahin (2012), Rocha (2012), Ortega (2012), Snyder (2012), Smith (2012), 
Agatston (2012), Li (2012) e da Lei federal 13.185/2015, todos de suma importância para embasar a pesquisa e chegar 
aos resultados, que são ra�ficar os males causados pelo bullying e o quanto é urgente combate -lo. 
 
PALAVRAS -CHAVE: bullying e cyberbullying; causas e consequências; pais e escola; prevenção e combate  
 

 
ABSTRACT 

 
This ar�cle is the result of detailed research on the phenomenon of violence called bullying and its virtual modality, 
cyberbullying - prac�ced by means of digital tools (computers,  tablets, cell phones), both present mainly at school.  
The always nega�ve results for the vic�m were listed and discussed.  The text also presents the profile of the 
aggressor who is generally criminalized by society, but ignorant that taking care of hi m, understanding his reasons and 
the consequences for himself, ma�ers in order to combat what was once understood as just mocking. The general 
objec�ve of this work is to show the need to prevent bullying;  the specific objec�ves are the sampling of its  causes 
and dire consequences for those involved, in addi�on to discussing the role of the family, the school, the state and 
society in the situa�on.  The method of extensive bibliographic research was used, carried out under the analysis of 
specialists such as Belsey (2004), (FANTE, 2005), Olweus in Rolim (2008), Silva (2010), Gomes (2011), Sahin (2012), 
Rocha (2012), Ortega (2012), Snyder (2012), Smith (2012), Agatston (2012), Li (2012) and the Brazilian Federal Law 
13,185 / 2015, all of paramount importance to support the research and arrive at the results, which are  ra�fy the evils 
caused by bullying and how urgent it is to combat it.  
 
KEYWORDS: bullying and cyberbullying; causes and consequences; parents and school; preven�on and combat 
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INTRODUÇÃO 

 

O agrupamento de pessoas, ainda que para 

comemoração, cur�ção, festas, aniversários, shows 

(momentos de alegria, enfim) faz surgir a possibilidade 

de atritos entre os indivíduos. Há um lugar de 

ajuntamento permanente, onde esses conflitos podem 

ocorrer com mais frequência, principalmente por reunir 

crianças e/ou adolescentes: a escola. É no 

estabelecimento de ensino, para onde convergem 

centenas e até milhares pessoas todos os dias, que o 

bullying – ato repe��vo de agressão �sica e/ou 

psicológica e intencional – é exercido ao longo do ano. 

Ele é qualquer “(...) comportamento agressivo, cruel, 

proposital e sistemá�co inerente às relações 

interpessoais.” (Silva, 2010, p. 22). Ou seja, basta haver 

conexão entre indivíduos para que o bullying possa 

surgir. Além deste, há também o syberbullying, a 

mesma agressão, entretanto a ocorrência se dá na 

modalidade virtual e surgiu com o advento das redes 

sociais. Esses fenômenos podem ocorrer em outros 

ambientes: família, universidade, trabalho. Este 

trabalho traz importantes considerações sobre o 

assunto e apresenta como obje�vo geral discorrer sobre 

a necessidade de prevenção a esse ato de agressão 

gratuito. Pretende-se a�ngir esta finalidade 

apresentando argumentos presentes na bibliografia 

especializada de Silva, Ortega, Snyder, Belsey, entre 

outros.  

O ar�go está dividido em blocos, para melhor 

organização do texto e exposição das ideias. Principiou-

se expondo o conceito de bullying e de syberbullying, 

bem como suas caracterís�cas, seguindo-se do bloco 

sobre suas causas, consequências e prevenção; no bloco 

seguinte discorre-se sobre a família, logo após sobre a 

escola e a função de ambas na prevenção e combate a 

essa agressão tão em voga em diversos países. Conclui-

se discorrendo sobre a punição e as considerações 

finais, em que se ratificam os perigos dessa prá�ca de 

violência �sica e psicológica, bem como da necessidade 

de evita-lo e/ou combate-lo. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa de parâmetros 

bibliográficos, sendo qualita�va, exploratória, 

descri�va, não experimental norteando a temá�ca onde 

foram u�lizados como descritores os seguintes termos: 

bullying e cyberbullying; causas e consequências; pais e 

escola; prevenção e combate. 

 

O BULLYING E O SYBERBULLYING 

 

Necessário se faz a dis�nção entre as duas 

naturezas de um mesmo fenômeno de agressão, em 

que ambos só crescem a cada dia, nas mais diversas 

nações do Globo e se enraízam nas escolas, sejam elas 

publicas ou privadas, não importando bairro, classe 

social, nem etnia dos jovens envolvidos. O bullying é a 

agressão pra�cada diretamente à ví�ma, na  presença 

desta. Há quem o defina como ações agressivas 

adotadas por um indivíduo ou mais indivíduos 

agrupados SILVA (2010).  

O termo bullying é inglês, mas pesquisas sobre o 

assunto originou-se na Noruega, nos anos de 1970, 

devido aos estudos do professor Dan Olweus e se 

estendeu pelos países escandinavos antes de ganhar o 

mundo. O termo Bully significa valentão, e bullying pode 

ser traduzido como in�midação e humilhação. Como 

ninguém in�mida nem humilha a si mesmo, a ação é 

direcionada a terceiros, geralmente visto como mais 

vulnerável em um determinado meio, e se torna ví�ma 

fácil. 

O professor define  bullying como  

 

"Uma forma de violência que se expressa 
por meio de diversos modos de ação ou 
comportamentos, podendo ser descrito 
como abuso de poder sistemá�co, 
consis�ndo em ações realizadas de forma 
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persistente e repe�das, com o intuito de 
in�midar ou magoar outras pessoas." 
(Olweus in Rolim, 2008). 

 

A mágoa da qual o pesquisador cita, poderá 

causar profundos dados psicológicos à pessoa-alvo da 

ação maldosa. O bullying é sistêmico, ordenado, 

estruturado, coordenado e repe��vo, podendo só ser 

cessado mediante a ví�ma não demonstrar resistência e 

sucumbir. Infelizmente um final trágico tem sido o 

encerramento desse ciclo de agressões, através do 

suicídio do agredido. 

Já o syberbullying, também tão comum nos dias 

de hoje, é a modalidade virtual desse comportamento 

maléfico. Embora pra�cada a distância, a agressão é 

igualmente funesta à presencial e pode ser realizada 

pelas mesmas pessoas às mesmas ví�mas. 

Independente do formato em que ocorra, novos 

agressores e ví�mas surgem, a todo instante e lugar.  

Em relação ao syberbullying BELSEY (2004), 

pesquisador do Canadá, uma das referências no 

assunto, referiu-se ao termo como um processo que se 

dá quando é u�lizada a comunicação e a tecnologia 

para ofender uma ou mais pessoas, insistentemente. 

Não é ato transitório, é persistente e se retroalimenta 

da reação nega�va das ví�mas. 

Muita gravidade se situa em torno do 

syberbullying, já que não limites geográficos para sua 

ocorrência, pois não se faz necessário os indivíduos 

estarem frente a frente. Pelo contrário, podem estará 

milhares de quilômetros, em países diferentes. Como 

acontece à distancia �sica, em uma dinâmica não-

presencial, pode ocorrer de forma incisiva e mais 

agressiva, porque o anonimato do agressor é 

preservado – de certa forma ou assim ele entende – 

tendo a sensação de blindagem contra a punição, pois 

estará escondido por trás da tela do celular, 

computador ou tablete. Pra�car a violência u�lizando-

se um desses aparelhos encoraja o agressor, dando-lhe 

a sensação de estar invisível e livre para ser mais 

insistente nas suas prá�cas maldosas.  

As mídias digitais tornam a interação social 

diferente, pois robustece a socialização entre os jovens 

de hoje (ROCHA, 2012); dezenas, centenas, milhares ou 

milhões conectam-se uns aos outros – o que gera 

ajuntamento de pessoas, como dito na introdução deste 

trabalho, mas neste caso em tempo real, ou deixam 

recados nas redes de socialização, gerando um 

con�ngente sem igual de palavras, frases, declarações 

de afeto, mas também de ódio e jocosidade, a ofensa. 

Ainda que não haja o anonimato, há a distancia 

entre as partes envolvidas no bullying virtual, pondo o 

agressor distante de seu alvo – do ponto de vista �sico - 

e salvaguardando-o de ser agredido, como reação 

imediata da ví�ma. Às vezes eles nem se conhecem e 

esse fator deixa o agressor ainda mais à vontade para 

realizar suas prá�cas perversas. O agredido, por sua vez, 

sente-se mais impotente diante dos ataques 

eletrônicos, por ter sido exposto a um ou mais grupos 

numerosos de pessoas. A relação assim é de covardia e 

desigualdade de condições diante da situação. 

Ainda no que tange ao syberbullying, este 

também se ocorre quando há roubo da iden�dade 

digital (AGATSTON, 2012), em que o agressor se diz 

outra pessoa – falsidade ideológica – e causa males às 

vezes irreparáveis a sua ví�ma; essa ocorrência é muito 

comum, devido a facilidade de conexão com inúmeras 

pessoas, podendo também o criminoso realizar a 

divulgação de dados, inclusive fotos ín�mas da outra 

parte, além de usar dados de cartões para forjar 

compras em nome de outro, o que causa além de 

constrangimento à ví�ma, prejuízo financeiro e moral. 

 

CAUSAS E CONSEQUENCIAS 

 

Aquele que agride na escola tem um perfil de 

fácil percepção. São estudantes que gozam de “fama”, 

por serem expansivos, mostrarem-se alegres, sempre 

vistos e ouvidos a todo o momento, porém são também 

agressivos com colegas, professores e funcionários. 

U�lizam-se da violência para afirmação pessoal, ganho e 
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manutenção de poder (FANTE, 2005). Uma inves�gação 

rápida, baseada no diálogo com eles e com seus pais ou 

responsáveis, perceber-se-á que também são agressivos 

no ambiente familiar. Po ssuem baixa autoes�ma e 

pouco gosto para o estudo. Desse modo, sem nada a 

perder, o agressor sente-se encorajado a realização do 

bullying.  

Os males para a pessoa-alvo serão imensos, 

desde a mudez, o isolamento social, ao desejo de 

suicídio. Mas essas consequências não chegam de igual 

maneira aos agredidos e cada qual assimilará 

emocionalmente de modos diferentes (ORTEGA, 2012). 

Importante ressaltar que ambas as partes diretamente 

envolvidas sofrem com algum problema relacionado ao 

caso (SNYDER 2012); esse fato quase nunca é referido 

em conversas informais, sendo o pra�cante do bullying 

visto como uma pessoa maldosa, ignorando-se o que 

pode estar por traz de toda a violência.  

O syberbullying também traz consequências 

semelhantes ao bullying presencial (CROSS & SMITH, 

2012) e o aprofundamento dessas consequências para o 

agredido, dependerá de sua assimilação do ocorrido, 

mas que pode ser devastador demais. Comportamentos 

depressivos, de ansiedade e de autoes�ma baixa, são 

algumas dessas consequências apontadas por LI (2012). 

 

CONHECIMENTO, PREVENÇÃO E COMBATE  

 

Primeiramente mudou-se a visão social sobre o 

bullying (SNYDER, 2011), já que hoje leva-se a sério o 

assunto e a intervenção tornou-se também rápida. Faz-

se necessário, e prioritário, prevenir, utilizando-se de 

meios adequados para este fim. O combate, caso já 

esteja o mal instalado, deve ser realizado com medidas 

enérgicas, por parte da família, escola, sociedade civil e 

governo, todos unidos por uma mesma causa. A Lei 

federal 13.185/2015 foi criada como suporte legal para 

debelar o conflito e é suporte legal para as unidades de 

ensino nortearem suas ações. Importan�ssima a 

discussão trazida por SNYDER (2011), ao tratar da 

semelhança entre agressor e agredido, quando diz  que 

ambos possuem rendimento abaixo do esperado, além 

de questões emocionais semelhantes. O agressor, antes 

de ser apontado como criminoso, simplesmente, deve 

ser inves�gado por quem de direito, checando-se sua 

vida em família e seus problemas emocionais. O 

especialista ainda chama a atenção para o fato de o  

agressor poder ter propensão à evasão da escola e 

alinhar-se ao crime, o que não o faz criminoso por 

tender a ele, porém sinaliza a necessidade de atenção, 

cuidados e o estudo de cada caso. Ou seja, o agressor 

deve simplesmente ser criminalizado e isolado, ou 

agredido, mas ter seu perfil inves�gado, sua vida 

pessoal e familiar analisada e também se deve buscar a 

possibilidade de mudança de seu pensamento e ações.  

 

RESPONSABILIDADE DOS PAIS E / OU RESPONSÁVEIS 

 

O papel dos pais ou responsáveis, no que se 

refere à prevenção ao bully ing, é relevante e primordial 

para debelar, ou minorar, numa visão mais realista, esse 

mal social, tão presente na sociedade contemporânea e 

mais precisamente na escola. Os pais devem obrigar-se 

a dar orientação adequada a seus tutelados GOMES 

(2011). Conversar com os filhos, observar, fiscalizar, 

atentar às reações das crianças e adolescentes quando 

chegam da escola, o comportamento no dia a dia, os 

pequenos sinais que passariam despercebidos a pais 

desatentos; também visitar a escola periodicamente – 

sem que sejam chamados por ela - e fazer uma visita às 

redes sociais de seus pupilos, podem ser medidas 

eficazes na prevenção de contendas ou mediação delas.  

É natural que com o crescimento �sico, 

intelectual e o despertar das emoções, o indivíduo 

comece a tomar posição em relação a gostos e crenças, 

inclinando-se para o lado em que os colegas tenham 

referências comuns a ele e afastando-se dos que 

pensam de modo diferente; essa dinâmica da vida 

adolescente pode gerar ou alimentar crí�cas no que se 

refere ao jovem e traduzir-se em conflitos. Cabe aos 
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pais o diálogo permanente e em tom amigável para 

mostrar que cada qual tem sua verdade e deve ser 

respeitada. O jovem precisa ser orientado a afastar-se 

de discussões que não gerem crescimento, trocas de 

acusações, de crí�cas e a não revidar brincadeiras de 

mau gosto. 

 

PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO:  PAPEL DA ESCOLA 

 

A Lei federal 13.185/2015 é novamente aqui 

citada, pois ela aponta a escola como organismo social 

de grande importância para o trato do assunto bullying 

e syberbullying. Escola pressupõe direção, coordenação, 

professor, funcionários, estudantes, comunidade, 

Secretaria de Educação, todos unidos para a�ngir uma 

mesma finalidade, afinados no discurso da não prá�ca 

do bullying e da sua versão virtual. A escola, inclusive, 

deve chamar para si a responsabilidade sobre a ação 

que ocorre fora de seus muros e não fechar os olhos 

quando a ação acontece fora de seus domínios.  

As consequências nada agradáveis do bullying 

podem originar-se dentro dela e se estender para além 

de seus muros, como pode também ocorrer na rua 

próxima a ela, ou longe, e reverberar nas suas 

dependências, através do comportamento anormal do 

estudante com seus pares e com os professores, 

interferindo na aprendizagem do jovem agredido e até 

mesmo do agressor.  

A percepção docente e a sua interferência para 

saber do que ocorre com o aluno é de suma 

importância. Depois disso, a ins�tuição escolar deve 

discu�r o assunto e tomar medidas como leituras, 

projetos e intervenções diversas.  

Não se devem esquecer os sujeitos envolvidos - 

agressor e agredido - que precisam de igual atenção. 

Não se quer dizer aqui que moderar o conflito 

instaurado seja a melhor prá�ca da escola; esta ação  se 

dará mediante o problema constatado. A escola precisa 

primeiramente evitar, prevenir a ocorrência do bullying, 

em suas múl�plas formas de manifestação. Preservar a 

imagem do jovem, trazendo à escola especialistas, 

leituras específicas, pondo-se à frente do problema. O 

encaminhando dos jovens aos especialistas, caso já 

ocorram casos de agressão, contribuirá para a 

recuperação do agredido e do agressor, pois a atenção 

deve ser dada a ambos, indiferentemente. A escola só 

pode fazer isso com o devido preparo do professor.  

A escola, por meio do trabalho do professor e de 

outros profissionais, deve inves�r para que cada 

estudante enxergue o outro como parceiro, 

es�mulando a relação sadia, respeitando as diferenças e 

colaborando mutuamente para o bem de cada um e de 

todos, indis�ntamente. Os professores precisam estar 

preparados para o diálogo com os jovens, ganhando-lhe 

a confiança e não ser ríspido diante de estudantes 

propensos a violência. Para isso o corpo docente precisa 

estudar e unir-se, não só para ter condições de conversa 

e enfrentamento, mas sobretudo para que sirva de 

exemplo verdadeiro aos jovens a quem querem instruir.  

É importante que permitam o uso do celular na 

escola, inclusive na sala, caso caiba dentro da aula e 

aproveitar o ensejo para conscien�zar os estudantes 

sobre os perigos do uso das redes sociais, sobre o que 

publicam e como publicam; exemplo disso é o nude tão 

em voga na atualidade. Alertar para os riscos da 

tecnologia é vital. O estudante deve estar ciente de que 

precisa ter discernimento e selecionar e limitar a 

divulgação de dados pessoais nas redes de socialização, 

bem como grande cuidado com o que diz, como diz e a 

quem se dirige, inclusive na u�lização de emojis, figuras 

que podem falar e ofender tanto quanto as palavras.  

 

PUNIÇÃO 

 

Já é sabido que o agressor geralmente possui 

alguma vulnerabilidade social e/ou emocional; esse 

fator deve ser levado em consideração, mas não se quer 

dizer que ele deva estar isento de punição. Entretanto, a 

imputação de responsabilidade e punição precisar 

ocorrer segundo cada caso, depois de  observado o grau 
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da prá�ca e como deve ele assumir as consequências do 

que fez. Reprimir o agressor ou removê-lo da escola 

pode não ser a medida ideal (SAHIN 2012), já que o 

afastará também da possibilidade de ressignificar sua 

prá�ca. Não ressignificando, não mudará a forma de 

pensar nem de agir. Ainda aqui a necessidade de citar a 

escola, mantendo em seu quadro professores bem 

informados sobre o tema, além de possibilitar aos pais e 

responsáveis o acesso a essas informações em reuniões 

e eventos oportunos, para que estes também saibam 

como agir com seus filhos. Devem traduzir a natureza 

do delito e a forma mais apropriada de lidar com ele, 

bem como auxiliar a escola e a jus�ça nessa empreitada 

que é a prevenção e o combate ao bullying. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todos os seguimentos sociais precisam estar 

atentos às crianças e adolescentes, acompanhando de 

perto os conflitos nos quais os jovens possam se 

envolver. Os pais precisam dialogar em casa, 

permanentemente, através da criação de clima de 

confiança entre os entes da família, de modo a permi�r 

a abertura dos filhos, quando estes precisem falar sobre 

assuntos que o incomodam, confiantes na maturidade 

dos pais para ouvi-los e não reprimi-los, caso estejam 

cometendo algum ato de violência. Os genitores, ou os 

que se responsabilizam pelos jovens, necessitam ganhar 

a confiança dos jovens, confiando neles também. É uma 

relação de reciprocidade permanente, a ser construída 

no dia a dia.  

A escola também deve atentar para a dinâmica 

diária em seu espaço de convivência, onde os 

estudantes estão em contato permanente uns com os 

outros. Precisa proporcionar a instrução intelectual aos 

discentes, antecedida pela formação permanente dos 

professores, bem como prevenir o bullying e o 

syberbullying, por meio da promoção de palestras e 

eventos outros sobre os assuntos, mas principalmente 

ouvir o aluno e tomar providencia imediatamente 

quando iden�ficar a violência, trazendo para si os 

agressores e agredidos, ouvindo-os e, sem violência, 

sem gritos nem reprimendas, tomar as providencias 

necessárias, após o acolhimento inicial.  

Não se pode esquecer de buscar a família e 

outros núcleos sociais, como o Conselho Tutelar e 

juntos discu�r formas de ações para a ex�nção do 

problema, de forma a reintegrar os estudantes, ví�ma e 

agressor.  
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RESUMO 
 

Este trabalho de pesquisa tem como obje�vo esclarecer a importância do Lúdico como metodologia de ensino, 
apostando em formas diferentes de trabalhar para se alcançar a qualidade de ensino. Temos como metodologia, a 
posição descri�va, a qual busca autores renomados e materiais já publicado s para analise e produção, seguindo a 
linha de pensamento de LAKATOS (2007).O trabalho apresentara dados sobre a importância do lúdico, descrevendo 
jogos, brincadeiras de roda no ensino fundamental. Segundo ALMEIDA E FRATA (2010), a criança relaciona-se com o 
mundo pelo brincar, que assim constrói este mundo entre si e a si neste processo.  
 
PALAVRAS -CHAVE: Lúdico;Jogos;Brincadeiras de roda;qualidade de ensino. 
 
 

ABSTRACT 
 

This research work aims to clarify the importance of Play as a teaching methodology, f ocusing on different ways of 
working to achieve the quality of teaching. We have as methodology, the descrip�ve posi�on, which seeks renowned 
authors and materials already published for analysis and produc�on, following the line of thought of LAKATOS (2 007). 
The work had presented data on the importance of playfulness, describing games, wheel games in the elementary 
School. According to ALMEIDA E FRATA (2010), children relate to the world through play, which thus builds this world 
between themselves and themselves in this process. 
 
KEYWORD: Ludic;games;wheel games;quality in teaching 
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INTRODUÇÃO 

 

O lúdico é a forma mais ampla de 

aprendizagem na infância, pois ela é o agir natural do 

processo diário da criança. É através da brincadeira que 

todo processo de crescimento cogni�vo acontece, 

desde o nascimento, tendo como enfoque o incen�vo 

do desenvolvimento. 

 Segundo MALUF, 2003, p. 9: 

 

O brincar proporciona a aquisição de 
novos conhecimentos, desenvolve 
habilidades de forma natural e agradável. 
Ele é uma das necessidades básicas da 
criança, é essencial para um bom 
desenvolvimento motor, social,  
emocional e cogni�vo.  

 
 

O incen�vo das brincadeiras na escola, é a 

base para romper dificuldades, e levar o conhecimento 

de forma incen�vadora aos alunos. Todo educador tem 

como obrigação buscar metodologias novas e estar 

sempre em constante formação, deixando de lado o 

paradigma de que o educador é único responsável pelo 

processo, onde o aluno somente escuta e repete, o ato 

da criação e desenvolvimento de novas formas de 

ensino, levando a alegria e a diversão na sala de aula é a 

forma mais concreta de aprendizagem, onde o aluno 

sente prazer no que está fazendo e busca cada dia mais 

aprender. Este trabalho surge como somatória de 

aprendizagem, uma busca incondicional de 

conhecimento para exercer futuramente a profissão 

com eficiência e qualidade, encaminhando aos alunos 

do ensino fundamental uma forma diferenciada de 

aprendizagem, através de uma metodologia inovadora e 

propulsora de conhecimentos. 

 

METODOLOGIA 

 

Elaborada a par�r de material já publicado, 

cons�tuído principalmente de livros, ar�gos de 

periódicos e atualmente com material disponibilizado 

em ar�gos e livros. (MINAYO,2007; LAKATO Setal,1986).  

A pesquisa é uma a�vidade reflexiva e inves�ga�va, a 

qual nos proporciona um conhecimento sobre o 

desconhecido. “A pesquisa adequadamente aplicável a 

educação é a que desenvolve teoria que pode ser 

comprovada pelos professores [...]” (DICKEL, 1998, 

p.50). É através da pesquisa que o professor terá uma 

ação pedagógica diferenciada, u�lizando o princípio 

educa�vo da ação-reflexão-ação, relacionando a teoria 

e a prá�ca se conscien�zando da realidade em que está 

inserido. 

 

A EDUCAÇÃO E AS BRINCADEIRAS CANTADAS 

 

As brincadeiras cantadas permitem a 

associação (tanto espontânea quanto organizada) de 

gesto e sonoridade, onde esta possibilidade, 

reconhecidamente prazerosa no contexto  infan�l, 

permite que saberes culturais tradicionais sejam 

transmi�dos a cada geração. FELINTO, 2000, p.20, 

explica que: "can�gas e brincadeiras de roda são 

conhecidas desde o século XVII que vem no decorrer do 

tempo sofrendo pequenas modificações, conhecidas em 

todo Brasil, com suas par�cularidades regionais do país, 

auxiliando as crianças a conhecer suas próprias raízes. 

PIMENTEL 2003, p.03, salienta que: 

 

As brincadeiras cantadas são bastante 
an�gas, podendo ser uma interpretação 
infan�l das danças circulares sagradas. As 
crianças cantavam as músicas e o 
elemento lúdico teria impulsionado a 
realização de alterações nestas danças, 
resultando em novas formas de dançar.  

 

Todo esse processo de aprendizagem das 

musicas e brincadeiras, incluem a dança. A 

drama�zação, musicalidade, mimicas e jogos.  

representando um conhecimento de grande 

contribuição à vida de movimento da criança e auxiliar 

no desenvolvimento da coordenação sensório-motora 
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favorecendo também a socialização; es�mulando a 

apreciação pela música e pelo movimento; fazendo com 

que as tradições folclóricas sejam man�das e 

incen�vando o civismo; é obrigação do educador levar 

esse conhecimento aos alunos, pois, todo esse processo 

faz parte da sua história, (PIMENTEL; 2003). 

O principal ato do educar é intermediar o 

desenvolvimento do ritmo e da expressão, ou seja, o 

conhecimento das percepções e habilidades necessárias 

ao corpo, bem como à produção de movimentos 

correspondentes às vibrações sonoras e aos significados 

daquilo de que é cantado. Porém o educador precisa 

estar atento ao conteúdo da música, refle�ndo sobre o 

sen�do/significado das letras, especialmente ao lidar 

com alunos que se encontram numa faixa etária em que 

é possível fomentar discussões dessa natureza. A esse 

respeito. 

Pimentel (2003, p. 20) salienta:  

 

Atualmente, mesmo com a invenção de 
novas músicas infan�s, as brincadeiras 
cantadas são muito comuns entre 
crianças, especialmente no interior do 
país. Um aspecto inegável da relação 
entre o lúdico e a cultura está na 
constante recriação dessas músicas, que 
mudam conforme a geração e a 
localidade. Embora essas a�vidades 
mereçam valorização, muitas canções 
trazem ranços de discriminação sexual, 
racial ou econômica que precisam ser 
repensadas quanto ao seu conteúdo.  

 

 PIMENTEL; 2003, p. 45, nos deixa claro que o 

educador precisa envolver o aluno em todo processo, 

sen�ndo que realmente ele está interessado e disposto a 

par�cipar da mesma, caso isso não ocorra todo o trabalho 

deixará de sur�r o efeito esperado na criança. Portanto 

toda criação deve ser em conjunto com a criança, fazendo 

assim as “musiquinhas” se tornarem importantes em suas 

vidas.  

MALUF, 2003, p. 13, ainda nos esclarece que:  

 

É di�cil alguém dizer que criança não 
precisa brincar, porém são raros os   
adultos que dão a seriedade que esse 
momento precisa. ”Vale a pena   lembrar 
que a oportunidade de brincar livremente 
por si só já traz efeitos   posi�vos para o 
desenvolvimento das crianças. 

 

Para que o sucesso venha a acontecer, é 

necessário um planejamento metodológico por parte do 

educador, inclusive com acompanhamento pedagógico 

da escola, desenvolver o interesse dos alunos pelas 

manifestações culturais e pelo reconhecimento dos 

temas sugeridos e desenvolvidos nas brincadeiras; 

entendendo aa brincadeira cantada como meio de 

educação, ludicidade, desenvolvimento rítmico, musical 

e gestual de contribuição ao mundo de movimento dos 

indivíduos; Dando a oportunidade aos alunos de 

conhecer as brincadeiras cantadas diversificadas que 

foquem tanto o jogo, quanto a dança, a drama�zação e 

a mímica. 

 

 
CONTEXTUALIZANDO A “ BRINCADEIRA” 

 
Desde os primórdios as brincadeiras fizeram 

parte da interação social, uma forma diferenciada de ter 

acesso a socialização de forma concreta, criando amigos 

e auxiliando na vida social do ser humano. Os 

humanistas desde o renascimento visualizaram os jogos 

e brincadeiras como forma de repasse de 

aprendizagem, e uma forma de conservar os costumes e 

a moralidade. 

KISHIMOTTO, 1999, p.36, salienta que: 

 

O uso do brinquedo/jogo educa�vo com 
fins pedagógicos, remete-nos para a 
relevância desse instrumento para 
situações de ensino-aprendizado e 
desenvolvimento infan�l. Se 
consideramos que a criança pré - escolar 
aprende de modo, intui�vo, adquire 
noções espontâneas, em processos 
intera�vos, envolvendo o ser humano 
inteiro com suas cognições, afe�vidades, 
corpo e interação social, o brinquedo 
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desempenha um papel de grande 
relevância para desenvolvê-la.  
 

 
As brincadeiras cons�tuem uma a�vidade 

valiosa no processo de desenvolvimento da criança, 

sendo uma a�vidade simples e que possibilita o 

equilíbrio entre o mundo interno e externo. Com o 

avanço nos estudos sobre as brincadeiras, começou a 

ser desenvolvida propostas curriculares que auxiliam no 

desenvolvimento moral e intelectual do aluno. Se 

tornando metodologias e não somente como “perca de 

tempo”. 

MACHADO apud OLIVEIRA, 2000, P.41, parafraseia:  

  

O fato de o jogo  se manifestar sempre 

em uma situação de interação; do 

envolvimento dos parceiros se dar, 

necessariamente, por inicia�va dos 

mesmos da orientação para o prazer, nas 

a�vidades realizadas; do esforço 

necessário, em compar�da para superar 

os desafios surgidos; da presença da 

regra, mesmo quando expressa como 

simples repe�ção de movimento; de 

descompromisso com os obje�vos 

aparentes do jogo; do caráter. Inédito e 

imprevisível de seu desenrolar; da 

associação imaginação/ realismo nas 

a�tudes e ações.  

 

O educador tem a obrigação de facilitar o 

processo no aluno do “gostar” e “querer” vir a escola, 

através de prá�cas pedagógicas inte ressantes e 

inovadoras, pois para que o aluno seja integrado com a  

escola, e tenha mo�vação é preciso u�lizar recursos que 

diversifiquem as prá�cas pedagógicas, buscando tornar 

o espaço da sala de aula diver�do, propiciando a 

aprendizagem através da visão lúdica, criando vinculo 

de aproximação de união com o grupo. 

SANTOS, 2000, P.37, explica:  

 

Seu interesse passou a ser a força que 
comanda o processo de aprendizagem, 
suas experiências e descobertas o motor 

de seu progresso e o professor um 
gerador de situações es�muladoras e 
eficazes. É nesse contexto que o jogo 
ganha espaço, como a ferramenta ideal de 
aprendizagem, na medida que propõe o 
es�mulo ao interesse do aluno, 
desenvolve níveis diferentes de sua 
experiência pessoal e social, ajuda-o a 
construir suas novas descobertas, 
desenvolve e enriquece sua personalidade 
e simboliza um instrumento pedagógico 
que leva o professor a condição de 
condutor, es�mulador e avaliador da 
aprendizagem.  

 
 

Entende-se ainda que o lúdico na educação, 

através da metodologia correta propulsiona o aluno a 

aprendizagem, para a�ngir níveis mais elaborados do 

pensamento, desenvolvendo assim conceitualização e 

habilidades, não somente para u�lizar na escola, mas 

sim para vida toda, incluindo seu meio social. 

 Criança gosta de brincar e consegue 

aprender brincando, porque todo esse processo lhe dá 

prazer e acaba envolvendo completamente. Através 

dessa ligação plena entre a brincadeira e o conteúdo o 

processo de aprendizagem se torna simples e eficiente. 

Desse modo, também percebemos a união do grupo 

para a solução de desafios em sala de aula, pois acaba 

unindo as crianças integralmente, sem preconceitos, 

que é o melhor modo de aprender.  

A par�r do lúdico, percebe-se que a 

possibilidade de fazer antecipações permite organizar as 

próprias vivências, explorando a realidade, resgatando a 

a�vidade, conduzindo assim a nova aprendizagem. 

VYGOTSKI, apud LINS, 1984, p.49: 

 

 A brincadeira cria na criança uma nova 

forma de desejo. Ensina-a desejar, 

relacionando os seus desejos a um ``eu 

fic�cio ao seu papel na brincadeira e a 

suas regras. Dessa maneira, as maiores 

aquisições de uma criança são 

conseguidas no brinquedo, aquisições que 

no futuro serão utilizadas na ação da 

realidade.  

 

  

174



As brincadeiras se tornam eficientes em todo 

processo qualita�vo no desenvolvimento, tornando-se 

presente em todas as etapas da vida da criança, 

contribuindo como facilitador da educação. Com isso o 

educador percebe a importância de ensinar através de 

brincadeiras e jogos, onde o desenvolvimento e a 

aprendizagem estão relacionados com o seu contexto 

sociocultural.  

 

OS JOGOS 

 

Os jogos se apresentam como meio 

pedagógico eficiente no processo de desenvolvimento 

do aluno, não somente como socialização, mas também 

da percepção cogni�va de todos conteúdos 

apresentados no decorrer do ano le�vo. 

Vygotsky 1984, p. 35, explica que: 

 

A brincadeira cria para as crianças uma 

zona de desenvolvimento proximal que 

não é outra coisa senão a distância entre 

o nível atual de desenvolvimento, 

determinado pela capacidade de resolver 

independentemente um problema, e o 

nível de desenvolvimento potencial, 

determinado através da resolução de um 

problema, sob a orientação de um adulto, 

ou de um companheiro mais capaz.  

 

 

O uso correto deste meio de ensino, é a base 

para seu sucesso. Somente o educador que possuir o 

conhecimento apropriado do conteúdo, conseguirá 

repassar de forma coerente e eficaz aos alunos. Outro 

detalhe importância, é processo de planejamento da 

situação para que ocorra como esperado, traçado em 

seus obje�vos primordiais e antecipados. 

Nóvoa,1991, p. 34, cita:      

 

Não é possível construir um 
conhecimento pedagógico para além dos 
professores, isto é, que ignore as 
dimensões pessoais e profissionais do 
trabalho docente. Não   quer dizer, com 

isso, que o professor seja o único 
responsável pelo sucesso ou   insucesso 
do processo educa�vo. No entanto, é de 
suma importância sua ação como   pessoa 
e como profissional. 
 

 

Salientando o autor, entendemos que o 

educador deve realizar processos de desafios 

es�muladores para seus educandos, criando o ambiente 

adequado e dando o suporte para a realização das 

a�vidades propostas. 

Os educandos encontram através dos jogos, o 

meio de desenvolvimento de raciocínio lógico e 

capacidade de raciocínio, produzindo cada dia mais a 

vontade de par�cipar das a�vidades propostas pelo 

educador.  

KISHIMOTO, 1998, p.140, nos explica: 

 

 Aprender a pensar é o mesmo que 

aprender á aprender, ou seja, o método 

por excelência de viver 

democra�camente, ou, em outras 

palavras, o método pela par�cipação 

efe�va na vida comunitária. O jogo ao 

ocorrer em situações sem pressão, em 

atmosfera da familiaridade, segurança 

emocional e ausência de tensão ou 

perigo, proporciona condições para 

aprendizagem das normais sociais em 

situações de menor risco. A conduta 

lúdica oferece oportunidades para 

experimentar comportamentos que, em 

situações normais, jamais seriam tentados 

pelo medo de erro ou punição.  

 

 

O processo de interação entre os alunos, 

produz o processo de indagações, análises e resultados 

em grupo. Buscando soluções para determinados 

problemas encontrados durante o processo, 

possibilitando crescimento cogni�vo e social dos 

mesmos. Segundo PIAGET, 1978, p.29, nos fala: “os 

jogos de regra são: a a�vidade lúdica do ser 

socializado”.  
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Parafraseando ainda PIAGET, os jogos são as 

uma forma eficiente para memorização e assimilação da 

moralidade social e seu cumprimento. É no âmbito 

escolar que criança principalmente aprende sobre as 

regras sociais, estabelecendo assim condutas, 

proporcionando uma socialização correta, tornando 

assim o ambiente escolar e social da criança favorável 

para convivência humana. 

 

CONCLUSÃO 

 

Este trabalho de conclusão de curso, trouxe 

ao pesquisador uma nova visão sobre a profissão 

escolhida.  O crescimento do profissional foi  alvo das 

pesquisas bibliográficas. Os jogos e brincadeiras 

cantadas surgem como nova visão metodológica dentro 

do âmbito escolar, propulsionando a aprendizagem de 

forma prazerosa para educadores e educandos, sur�ndo 

efeito não somente no aspecto cogni�vo, mas  também 

no aspecto social. O aluno que possui a chance de 

trabalhar de forma lúdica, cresce socialmente, pois 

aprende regras, o jogo vem para ensinar também a 

convivecia e o trabalho em equipe. O trabalho das 

músicas em brincadeiras de rodas, repassam 

informações e costumes an�gos de seus antepassados, 

criando uma ligação entre o velho e novo, porem com 

mesmo intuito de estabelecer regras sociais, as quais 

unem escola e sociedade, num repasse e troca de 

informações valiosas para o caráter do aluno que está  

em pleno desenvolvimento. 

Antunes 1998, p. 37, nos deixa claro que 

 

Jamais pense em usar os jogos 
pedagógicos sem um rigoroso e cuidadoso   
planejamento, marcado por etapas muito 
ní�das e que efe�vamente acompanhem 
o   progresso dos alunos, e jamais avalie 
qualidade de professor pela quan�dade 
de   jogos que emprega, e sim pela 
qualidade dos jogos que se preocupou em 
pesquisar e   selecionar 

 

 
Enquanto pesquisa profissional, também 

percebemos a importância do educador e sua real 

vontade de ensinar, pois  os jogos e brincadeiras não 

podem ser usados simplesmente para “ganhar tempo” 

ou ainda “descansar”, ele deve ser levado a sério, pois é 

uma proposta metodológica, a qual se não for 

elaborada eficientemente resultará em perca na 

educação. Os profissionais precisam estar preparados 

para aplicar tal a�vidade, sendo conhecedores do 

conteúdo, pois se o educando sen�r que não há firmeza 

no repasse, se sen�rá perdido e sem entender a 

necessidade do que se está repassando. 
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UMA ANÁLISE CRÍTICA DOS PILARES QUE FORMAM O CIDADÃO:  
CIDADANIA, ESTADO E EDUCAÇÃO  

 

A CRITICAL ANALYSIS OF THE PILLARS THAT FORM THE CITIZEN:  
CITIZENSHIP, STATE AND EDUCATION  

 

            Itaçuci Pereira de O. Carvalho ¹     
 
RESUMO 

O presente ar�go visa compreender o papel da Escola e do Estado na preparação do indivíduo para a Cidadania. Para 
tanto os temas Escola, Estado e Cidadania serão tratado s separadamente, mas sem deixar de relacioná-los. Esta 
pesquisa será embasada em uma análise histórica, e a forma com que a legislação brasileira,  tendo como 
referência principal a Cons�tuição Federal de 1988 a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica (LDB) impõe a 
família, ao Estado e a Educação a responsabilidade de formar cidadãos par�cipa�vos e reflexivos, capazes de 
ques�onar e transformar o meio em que vive. Esta análise remete a diversos ques�onamentos sobre o que é ser 
cidadão, qual o papel do Estado nesta construção cidadã e o verdadeiro sen�do da educação nesta trilha de di�cil 
acesso. A pesquisa foi pautada em um estudo descri�vo de orientação qualita�va, tendo como procedimento a leitura 
criteriosa de estudos bibliográficos, a CF/88 e a Lei de Diretrizes Básicas (LDB) Com este estudo chegou-se a conclusão 
que na prática o preparo do indivíduo para o exercício da cidadania, imposta pela legislação ao Estado e a Educação 
ainda não é uma realidade. E que esta conquista é um processo lento e con�nuo, e que família, sociedade, Estado e 
educação precisam exercer seu papel com excelência para a que a Cidadania seja construída de forma plena.  
  
PALAVRAS -CHAVE: Cidadania; Estado; Educação 

 

ABSTRACT 

This ar�cle aims to understand the role of the School and the State in preparing the individual for Ci�zenship. For that, 
the themes School, State and Ci�zenship will be treated separately, but without forge�ng to list them. This research 
will be based on a historical analysis, and the way in which the Brazilian legisla�on, having as reference the Federal 
Cons�tu�on of 1988, the Law of Direc�ves and Bases of Basic Educa�on (LDB) imposes the family, the State and 
Educa�on the responsibility to form par�cipatory and reflec�ve ci�zens, capable of ques�oning and transforming the 
environment in which they live. This analysis leads to several ques�ons about what it means to be a ci�zen, what is 
the role of the State in this ci�zen construc�on an d the true meaning of educa�on in this difficult-to-access path. The 
research was based on a descrip�ve study of qualita�ve orienta�on, having as a procedure the careful reading of 
bibliographic studies, the CF / 88 and the Basic Guidelines Law (LDB). With this study it was concluded that in prac�ce 
the prepara�on of the individual for the exercise of ci�zenship, imposed by legisla�on on the State and Educa�on is 
not yet a reality. And that this achievement is a slow and con�nuous process, and tha t family, society, State and 
educa�on need to exercise their role with excellence so that Ci�zenship is fully constructed.  
 
KEYWORDS: Ci�zenship; State; Educa�on 
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INTRODUÇÃO 

 

É notório que a educação em um País capitalista 

com desigualdades sociais, polí�cas e econômicas é 

cada vez mais decadente, causando diversos 

transtornos no co�diano da maioria dos  do cidadãos,  

que se veem obrigados optar pelo trabalho, deixando 

em segundo plano a educação e contribuindo assim 

para o aumento da pobreza e as mazelas sociais.  

Conquanto, faz-se necessário uma análise 

detalhada das ações propostas pelo estado brasileiro, a 

fim de compreender as diversas nuances sobre o tema 

abordado como a natureza jurídica, sua legalidade, 

levando em consideração todos os importantes 

aspectos que submete o cidadão a não ter seus direitos 

garan�dos, em consonância com o que determina a 

Legislação brasileira.  

Este estudo visa de forma racional retratar 

questões relevantes e importantes sobre Cidadania, 

Estado e Educação, uma vez que no Brasil estes direitos 

básicos são negados a maioria dos cidadãos. 

 Porém, não remete para uma possível 

criminalização ou discriminação dos governantes, por 

negar, postergar e suprimir estes direitos 

universalmente reconhecidos e obrigatórios para o 

convívio em sociedade. Para tanto é obrigatório que o 

cidadão entenda seu verdadeiro papel, como sujeito 

integrante de transformações dentro da comunidade, 

galgando um padrão razoável de civilidade. Como 

determina o art. 205 da CF/88 e Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei Nº 9.394/96). 

Neste contexto, Pode-se afirmar que a educação 

é uma parte de um todo que compõem a cidadania, 

trazida por cada cidadão e que lhe dar o direito e o 

encargo de par�cipar a�vamente da vida polí�ca do 

Estado, garan�ndo seus direitos previstos na Legislação 

pátria. Legislação esta que impõe ao Estado e a 

Educação o preparo para o exercício  pleno da 

Cidadania.  

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de pesquisa qualita�va, exploratória, de cunho 

bibliográfico, não experimental u�lizando como 

parâmentos os seguintes descritores: Cidadania; Estado; 

Educação, para buscas nas referencias autorais.  

 

CIDADANIA 

 

No contexto histórico ser cidadão é ter direitos a 

diversos valores como: à vida, à liberdade, à 

propriedade, à igualdade perante a lei,  ter direitos civis, 

ao qual  confere ao cidadão papel primordial no 

processo con�nuo de formação, dentro da comunidade 

em que vive formando uma sociedade com direitos e 

deveres. 

Para a efe�vação e eficácia destes direitos e 

deveres atribuídos a cada cidadão, é necessário 

cumprimento dos deveres que foram atribuídos.  

Segundo Jaime Pinsky (2013, p.09):  

 

Afinal, o que é ser cidadão? Ser cidadão é 
ter direito à vida, à liberdade, à 
propriedade, à igualdade perante a lei: é, 
em resumo ter direitos civis. É também 
par�cipar no des�no da sociedade, votar, 
ser votado, ter direitos polí�cos. Os 
direitos civis e polí�cos não asseguram a 
democracia sem os direitos sociais, 
aqueles que garantem a par�cipação do 
indivíduo na riqueza cole�va: o direito à 
educação, ao trabalho, ao salário justo, à 
saúde, a uma velhice tranquila.  
 
 

Desse modo, é imprescindível pensarmos a 

cidadania como parte integrante para o 

desenvolvimento cogni�vo de uma nação, de um povo 

carente de cuidados e de direitos polí�cos, a fim de 

par�cipar democra�camente das decisões acerca da 

tomadas de decisões importantes dentro da sociedade, 

nos mais variados setores, como social, educacional, 

podendo até mesmo fiscalizar o poder público. 
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Vale salientar que no decorrer da história a 

cidadania era vista pelas tomadas de decisões polí�ca, e 

a capacidade de exercer democra�camente seus 

direitos e deveres. 

Porém observa-se que na atualidade nem todos 

são habilitados para vida pública e social, na verdade 

quase totalidade da população, pois cidadania não é 

apenas o direito des�nado ao indivíduo de par�cipar 

a�va e passivamente do processo polí�co. Ele deve ser 

capaz de interferir e transformar o espaço em que 

vive, cabendo também ao Estado o dever de ofertar o 

mínimo existencial para garan�r-lhe a dignidade. Para 

Chalita (2004, p.110) “a palavra cidadania carrega um 

significado ideológico que traz a exigência de direitos e 

garan�a de uma par�cipação efe�va na sociedade”.  

A Cons�tuição Federal vigente no pais garante a 

Cidadania através dos nosso direitos e deveres civis, 

polí�cos e sociais. Para Covre (2001, p. 29) “Só as leis 

não constroem a cidadania, mas é importante que os 

homens comuns, os trabalhadores, se apropriem 

também do espaço para a construção de leis 

favoráveis a extensão da cidadania.” Todos, 

independentes de classe social ou função que ocupem 

na sociedade, precisam apropriar-se das leis a seu 

favor e garan�r o acesso a igualdade, a liberdade, a 

dignidade, a democracia, a autonomia, o Estado e a 

educação. Exige também uma mudança de postura 

frente as adversidades enfrentadas por esse homens 

comuns, pois a plenitude da Cidadania só é 

conquistada com o tempo, o conhecimento e a 

experiência. 

 

ESTADO 

 

O Estado, em uma visão mais crí�ca surgiu como 

resultado da evolução humana e as desigualdades 

sociais. Na atualidade é visto como um conjunto de 

Ins�tuições públicas que tem como obje�vo cuidar da 

sociedade em todos os aspectos, principalmente sociais 

e polí�cos.  

Neste sen�do Azevedo Amaral (1935, p.21), 

relembra conceitualmente a figura do estado:  

 

O Estado se apresenta invariavelmente 
como organização poli�ca e com 
finalidades também precipuamente 
poli�cas, a experiência histórica e a 
própria observação de factos 
contemporâneos [à sua conjuntura] nos 
mostram ser antes uma exepção o que 
habitualmente se nos afigura cons�tuir 
regra invariável.   

 
 

Ainda sobre o tema Bresser-Pereira (2009, pp.15-

6) discorre:  

 
O Estado é [em sen�do estrito], a 
organização ou o aparelho formado por 
polí�cos e servidores públicos dotados de 
poderes monopolistas para definir e fazer 
cumprir a lei sobre os indivíduos e as 
organizações de um dado território 
nacional. Em sen�do amplo, o Estado, 
além de ser essa organização burocrá�ca 
que é a única dotada de poder 
“extroverso”, é a soma das ins�tuições, 
par�ndo da cons�tuição nacional e 
definindo o sistema jurídico, o sistema de 
direitos e obrigações ou as regras do jogo 
social. A cada forma de Estado nesse 
sen�do amplo corresponde um sistema 
polí�co ou um regime polí�co. 

 
  
Na visão atual o estado tem como 

obje�vo propiciar o bem estar, harmonia social, 

qualidade de vida e garan�r todos os meios para que 

a democracia seja exercida. Também cabe ao Estado 

fornecer aos indivíduos meios para sua atuação plena 

como cidadão. 

No Brasil somente em outubro de 1988 com a 

promulgação da Cons�tuição Federal, Em seu art.1ª, 

traz que:  

 

Art. 1º A República Federa�va do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, cons�tui-se em Estado 
democrá�co de direito e tem como 
fundamentos: 
        I -  a soberania; 
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        II -  a cidadania; 
        III -  a dignidade da pessoa humana; 
        IV -  os valores sociais do trabalho e 
da livre inicia�va; 
        V -  o pluralismo polí�co. 
Parágrafo único. Todo o poder emana do 
povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Cons�tuição. 
 

 

A Cons�tuição Cidadã buscou despertar em 

todos brasileiros o verdadeiro sen�do cidadania, 

passando a ter um só povo, com direitos e deveres, 

com uma ordem jurídica soberana respeitada 

nacionalmente e internacionalmente por todas as 

outras nações soberanas, pelo menos em tese. 

Neste sen�do, espera-se que as leis atuem 

numa esfera puramente norma�va, atuando na 

realidade social, contribuindo para as transformações 

polí�cas, econômicas e sociais que o Brasil precisa para 

avançar  e crescer em quanto nação.  

 

EDUCAÇÃO 

Durante toda a história da humanidade a 

Educação, ou a falta dela, foi u�lizada como forma de 

manipulação e dominação de classes e povos; apenas 

as classes dominantes �nham acesso a essa 

ferramenta. A Educaçãode um país pode ser medida 

pela qualidade de vida de sua população. Segundo 

Gorczevski: 

 
Todo Homem deve educar -se: a 
educação dignifica o próprio homem, 
proporciona uma melhor qualidade de 
vida, dá - lhe o senso do dever e 
par�cipação. Somente com educação o 
homem poderá contribuir com o 
desenvolvimento do país; portanto da 
sua sociedade (2009, p. 219). 
 
 

Somente uma educação de qualidade é capaz de 

transformar o meio que se vive, inserir o indivíduo de 

forma plena na sociedade, dar oportunidades iguais a 

todos, permi�r o acesso à saúde, ao lazer, ao esporte, a 

moradia, ao trabalho, e a todos os fatores que 

contribuem para uma vida digna. 

Saviani explica: 

 

Assim, a educação é entendida como 
instrumento, como um meio, como uma 
via através da qual o homem se torna 
plenamente homem apropriando-se da 
cultura, isto é, a produção humana 
historicamente acumulada. Nesses 
termos, a educação fará a mediação 
entre o homem e a é�ca permi�ndo ao 
homem assumir consciência da dimensão 
é�ca de sua existência com todas as 
implicações desse fato para a sua vida 
em sociedade. Fará, também, a mediação 
entre o homem e a cidadania, 
permi�ndolhe adquirir consciência de 
seus direitos e deveres diante dos outros 
e de toda a sociedade... Em outros 
termos, pela mediação da educação, será 
possível construir uma cidadania é�ca e, 
igualmente uma é�ca cidadã. (SAVIANI, 
2013, p. 1). 
 
 

A educação é o meio imprescindível de alcance 

para a Cidadania. 

No Brasil, a educação só passa a ser direito de 

todos e dever do Estado, a par�r da cons�tuição de 

1988; obrigatória e gratuita a par�r dos quatro anos de 

idade com a Lei 12.796 de 2013. E com esses novas 

exigências a necessidade que a ideia de cidadania seja 

construída na escola. Que se formem indivíduos 

par�cipa�vos e reflexivos, cientes de seu papel na 

construção e transformação do seu meio.  Segundo 

Zambam: 

 

A educação, entendida como um 
processo permanente de 
amadurecimento das relações pessoais, 
sociais, econômicas, polí�cas, culturais, 
caracteriza a condição de agente como 
um importante qualifica�vo de 
par�cipação social (ZAMBAM, 2006, p. 
62). 
 
 

A Cidadania não deve ser construída apenas 

através dos currículos escolares, ela deve ser um 
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exercício diário e individual de todos em cada espaço 

escolar.  De acordo com  Silva (2003): 

 

A cidadania é um exercício, é o direito de 
estar mesmo em silencio ocupando o 
lugar, neste caso, o espaço cênico, mas 
que pode ser qualquer outro espaço no 
âmbito escolar, pois esta leva a 
possibilidade do falar, expressar 
sen�mentos, vontades, ideais e 
conhecimentos sejam eles formais ou 
informais. (SILVA, 2003, p.99) 
 
 

Essa construção é um processo lento e con�nuo, 

e que toda comunidade escolar precisa estar envolvida, 

que em todos os espaços da escola se empregue o 

respeito, a tolerância, a civilidade, pois cidadania não é 

apenas conhecer seu direitos, é compreender que o 

outro também possui direitos, A escola que consiga 

desenvolver essas habilidades pode ser considerada 

um escola cidadã. Conforme Freire:  

 

A Escola Cidadã é aquela que se assume 
como um centro de direitos e de deveres. 
O que a caracteriza é a formação para a 
cidadania. A Escola Cidadã, então, é a 
escola que viabiliza a cidadania de quem 
está nela e de quem vem a ela. Não pode 
ser uma escola cidadã em si e para si. Ela 
é cidadã na medida mesma em que se 
exercita na construção da cidadania de 
quem usa o seu espaço. A Escola Cidadã 
é uma escola coerente com a liberdade. É 
coerente com seu discurso formador, 
libertador. É toda escola que, brigando 
para ser ela mesma, luta para que os 
educandos-educadores também sejam 
eles mesmos. E como ninguém pode ser 
só, a Escola Cidadã é uma escola de 
comunidade, de companheirismo. É uma 
escola de produção comum do saber e da 
liberdade. É uma escola que vive a 
experiência tensa da democracia (FREIRE 
apud GADOTTI, 2010, p. 69). 
 
 

Além das prá�cas pedagógicas, a legislação 

também garante o preparo do cidadão para o exercício 

da cidadania através da educação. A LDB em seu ar�go 

2º retrata que “A educação, dever da família e do 

Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho”(LDB/96, Art. 2º). Ou seja, a formação da 

cidadania de um indivíduo começa na família, tendo a 

escola como parceira imprescindível nesse processo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foi possível perceber que o direito da cidadania 

está presente nas leis, tanto na Cons�tuição da 

República Federa�va do Brasil de 1988 (BRASIL, 2015) 

como na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 2015), sendo a Educação e o Estado 

fundamentais na preparação do indivíduo para 

Cidadania, porém na realidade isto não ocorre com 

eficiência em no nosso país. Ainda existe um enorme 

abismo entre o que impõe a legislação e o que a escola 

consegue desenvolver. As desigualdades materiais 

também impedem o efe�vo exercício  da Cidadania, 

acrescentando ainda os déficits de formação polí�ca de 

opinião e da possibilidade de efe�va par�cipação nos 

processos decisórios.  

A maioria dos indivíduos ainda não consegue se 

vê como parte integrante da sociedade, com a 

capacidade transformadora para si e para o próxim o. 

Para Chalita (2004, p.110) “a palavra cidadania carrega 

um significado ideológico que traz a exigência de direitos 

e garan�a de uma par�cipação efe�va na sociedade” . 

Entender que exercer a Cidadania não é apenas estar 

incluído em direitos sociais básicos, é perceber as 

necessidades cole�vas, refle�r sobre os anseios da 

sociedade  e busca-los através de seus direitos.  

A Educação é um elo integrador e transformador 

para a busca de uma sociedade justa e igualitária, mas 

esse processo é lento e con�nuo, que ultrapassa os 

muros das escolas, com lições de respeito, tolerância e 

civilidade.  
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A PSICANÁLISE DOS CONTOS DE FADAS E SUAS CONTRIBUIÇÕES  
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

PSYCHOANALYSIS OF FAIRY TALES AND THEIR CONTRIBUTIONS  
 TO CHILDHOOD EDUCATION 

 
Roseli Prado Scorci Guize 1 

 
RESUMO 

 
O presente trabalho trata da leitura dos contos de fadas e das contribuições trazidas para a vida das crianças. Tem 
como finalidade contribuir na educação e letramento, e tem ainda como obje�vo despertar os bene�cios trazidos 
pela contação de histórias a par�r da curiosidade e do interesse de professores e alunos. O encantador universo 
infan�l é povoado em grande parte, por imaginação, fantasia, conflitos, sonhos e ques�onamentos que levam a 
criança a sen�r-se insegura no mundo real. Sabe-se que a contação de histórias, que é uma arte an�ga, conquista 
tanto adultos como crianças e que os contos de fadas por si só encantam o imaginário infan�l. As histórias também 
são consideradas como uma indispensável ferramenta de interesse das nossas crianças, vivenciando e resgatando 
an�gos costumes e a cultura familiar.  Sendo assim, neste trabalho levanta-se a hipótese de que a leitura dos contos 
de fadas possa facilitar o desenvolvimento cogni�vo, psicológico e social das crianças durante o processo de ensino 
aprendizagem na Educação Infan�l. Dessa forma, a pesquisa foi desenvolvida a par�r de uma pesquisa bibliográfica 
de abordagem qualita�va. Assim, o presente trabalho apresenta -se como uma contribuição para o trabalho de 
educadores que buscam a formação de novos leitores, atraídos pelo fascínio do prazer e encanto dos contos de 
fadas, na sua formação moral, é�ca e intelectual. 

 
PALAVRAS -CHAVE: Contos de fadas; Contação de Histórias; Educação Infan�l.  

 
 
 

ABSTRACT 
 

The present study treats about the fairy tales Reading and its contribui�on to children lives. It has as finality to 
contribute on educa�on and literac, as well as to arouse interest on the benefits brought by the storytelling out of 
the curiosity and the interest of teachers and students. The enchan�ng children’s universe is made by imagina�on, 
fantasy, conflicts, dreams and ques�ons which take the child to feel insecure on the real world. It is known that the 
storytelling, na old art, is able to achieve both adults and children, and the fairy tales themselves can delight children’s 
imagina�on. The stories are also considered as an indispensable children’s interest tool, living and rescuing old 
habits and family culture. Thus, on this study, it is raised the hipotesis that fairy tale Reading is able to facilitate the 
cogni�ve, psychological and social children development during the learning process on First Educa�on. The search, 
therefore, was developed from a bibliographic qualita�ve aproaching. This said, the presente study is presented as 
a contribu�on to the teacher’s work who search for new readers forma�on, a�racted by the fascina�on of fairy 
tales pleasure on its moral, ethical and intelectual form. 

 
KEYWORD: Fairy Tales; Storytelling; First Educa�on  
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INTRODUÇÃO 

 

Ao abordar o tema leitura dos contos de fadas 

abre-se um leque para várias discussões. Sendo assim, 

este ar�go está organizado em seis capítulos. No 

primeiro capítulo será feito uma breve análise 

histórica dos contos de fadas. O segundo capítulo traz 

informações relevantes sobre os contos de fadas. Já o  

terceiro capítulo fala sobre o autor Bruno Be�elheim. 

Nesse capítulo, a par�r do resgaste da sua trajetória, a 

importância é dada para os aspectos das análises dos 

contos de fadas e as possíveis significações trazidas 

por eles, para as crianças, conforme difundido na obra 

de Be�elheim. 

A abordagem dos pontos posi�vos que a leitura 

pode despertar na criança, na busca por entender 

como esse fascínio pelo universo da leitura deve ser 

inserido na vida das crianças desde a mais tenra idade. 

No quinto capítulo é abordado a u�lização dos contos 

de fadas na Educação Infan�l. E por fim, no capítulo 

seis tem-se uma breve análise dos diversos olhares da 

psicanálise sobre os contos de fadas. 

Vê-se que é de suma importância essa ro�na da 

leitura por prazer no planejamento escolar. Incen�var 

esse hábito na infância é essencial para o 

desenvolvimento psicológico, social e cogni�vo da 

criança. Essa prá�ca precisa ser diária para contribuir 

com o conhecimento e com a transmissão dos 

conceitos de diferentes culturas. 

Sendo assim, a experiência da leitura e o 

contato com o mundo mágico dos contos de fadas, 

durante a Educação Infan�l enriquecem o mundo das 

crianças ainda tão limitado e dão asas a sua 

imaginação e cria�vidade. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa qualita�va 

exploratória, descri�va, não experimental sendo de 

cunho bibliográfico para enfoue de desenvolvimento a 

cerca do  ambito acadêmico. 

 

BREVE HISTÓRICO DOS CONTOS DE FADAS 

 

Até o século XVII, as crianças conviviam 

igualmente com os adultos, não havia um mundo 

infan�l, diferente e separado ou uma visão especial da 

infância. Não se escrevia, portanto, para as  crianças. 

 

A concepção de uma faixa etária 
diferenciada, com interesses próprios e 
necessitando de uma formação específica, 
só acontece no meio da Idade Moderna. 
Esta mudança se deveu a outro 
acontecimento da época: a emergência de 
uma nova noção de família. (ZILBERMAN, 
1988, p.13). 
 

 

Só a par�r do século XVIII, a criança passou a 

ser considerada diferente, com outras necessidades e 

outras caracterís�cas e a par�r disso, passou a receber 

outro �po de educação. Passou a ser vista como um 

indivíduo e o adulto passou a se idealizar na infância. E 

isso segue até hoje, já que a concepção de infância é um 

apoio de inocência, alegria e de falta de domínio da 

realidade. O pensamento infan�l nesta concepção não 

tem uma lógica racional, portanto, essas concepções 

convivem até a atualidade e se mostram no modo com 

que os livros são selecionados pelas próprias crianças. 

De acordo com Silva (2009) a literatura infan�l 

surgiu no século XVII justamente com a função de 

educar moralmente as crianças. As histórias �nham 

uma estrutura presunçosa, a fim de demarcar 

claramente o bem a ser aprendido e o mal a ser 

desprezado. 

Os contos de fadas conhecidos nos dias de hoje, 

surgiram na Europa Ocidental. Perrault é considerado 

o primeiro escritor do gênero, sendo também o 

primeiro a efetuar adaptações nos contos de tra dição 

oral quando inseridos no mundo da escrita. 

Percebe-se que os contos sofreram várias 

adaptações conforme a organização da sociedade a 
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que se dirigiam. Isso também aconteceu com os 

Irmãos Grimm, já que em seus contos são defendidos 

valores e concepções que valiam para a época. Júnior 

(2017) traz que em seus contos, os autores a par�r dos 

seus próprios valores e concepções buscavam atenuar 

os impactos morais nega�vos, que os contos de fadas 

originais poderiam transmi�r. 

 

A transformação dos contos de fada em 
relatos bem-comportados e menos 
grotescos não é absolutamente fruto de 
arroubos pedagógicos recentes. Por 
exemplo, já no início do século XIX, ao 
longo das sucessivas edições das 
compilações dos irmãos Grimm, é 
possível acompanhar o progressivo 
abrandamento das tramas e das 
personagens. (CORSO & CORSO, 2006, p. 
29). 

 
 

Júnior (2017) destaca que as considerações e 

adaptações realizadas pelos escritores nos contos  de 

fadas referem-se aos valores existentes na sociedade 

que pertenciam. Assim, estava inserido nas histórias a 

sua própria visão de mundo. 

O trabalho de leitura e contato com esse 

universo dos contos de fadas acontece na vida da 

grande maioria das crianças, antes mesmo que elas 

tenham acesso à escola. Essas histórias povoam o 

imaginário infan�l e muitas vezes são transmi�das 

pelos pais ou cuidadores através de leituras diárias. 

Com o advento da internet, esse contato ocorre 

através de jogos online, filmes e outros meios, o que 

permite que as crianças tenham contato com os 

contos de fadas diariamente. 

An�gamente as crianças que amavam os contos 

de fadas eram julgadas e reprimidas, pois essas 

histórias eram consideradas por muitas sociedades 

impróprias para a literatura infan�l. Atualmente,  

porém, as crianças estão expostas e tem acesso a todo 

�po de literatura infan�l, incluindo os contos de fadas.  

No entanto, muitas crianças tem acesso a 

contos de fadas com versões das histórias 

simplificadas e mesquinhas, transformadas em 

diversão vazia, que amortecem ou roubam o 

verdadeiro significado dos contos de fadas. Isso faz 

com que os contos percam sua maior riqueza, que é 

permi�r que a criança elabore seus conflitos e 

encontre significações que venham de encontro as 

necessidades que ela enfrenta naquele momento. 

 

OS CONTOS DE FADAS 

 
Vicente (2014, p. 18) traz que “os contos de 

fadas são gêneros narra�vos cuja origem não se pode 

determinar”. Sua forma peculiar deixa as portas 

abertas para que os leitores possam interagir com o 

texto. Esses contos podem ser considerados como 

obras de arte da literatura infan�l, já que enquanto 

divertem e encantam, transmitem significados 

importantes para a psicanálise e para a psicologia. 

Vicente (2014) ainda traz que essa relação 

dialógica na dinâmica dos contos não permite que o 

leitor se prenda na literalidade dos textos, pois eles 

libertam sua imaginação e aguçam a cria�vidade do 

leitor. 

 
Os contos de fadas são ímpares, não só 
como uma forma de literatura, mas como 
obras de arte integralmente 
compreensíveis pela criança como 
nenhuma outra forma de arte. 
(BETTELHEIM, 2015, p. 24). 

 
Pode-se dizer então que, o contato com todos 

os gêneros literários é importante para a formação  da 

criança enquanto sujeito leitor e conhecedor do 

mundo que o cerca. Porém, os contos de fadas através 

de suas significações ímpares, são extremamente 

importantes e devem fazer parte do universo infan�l 

desde a primeira infância. 

Flaviano et al. (2017, p. 43) trazem que esses 

contos inicialmente foram criados para os adultos, 

depois adaptados para as crianças e acompanham essa 

faixa etária por muitos anos, graças as suas 

caracterís�cas encantadoras. As autoras dizem que 
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isso acontece porque a criança que entra em contato 

com os contos de fadas encontra-se em processo de 

formação. Sendo assim, ela transfere para a sua vida 

as conquistas do personagem com quem mais se 

iden�fica na história. 

Cararo (2014, p. 35) traz que Perrault embora 

tenha escrito várias obras des�nadas aos adultos, foi 

considerado “o pai da literatura infan�l”,  já que foi o 

responsável por criar obras que agradaram e 

encantaram o universo das crianças. “As histórias do  

francês se prestavam não só a diversão, mas também  

como um instrumento para a educação moralizadora”.  

Sabe-se que essas histórias encantam e aguçam a 

imaginação das crianças, por par�rem de uma 

situação concreta e real e lidarem com emoções que 

ela vivencia no momento. A curiosidade, o encanto e a 

oportunidade de viajar na imaginação despertada nas 

crianças ao ler ou ouvir as histórias, dizem respeito a 

sua própria busca por conhecimento, por descobertas 

e por compreensão dos seus conflitos internos e 

significação para os seus 

sen�mentos. 
Ceccan�ni (2015) mostra que uma das tarefas 

mais importantes ao criar uma criança é ajudá-la a 

encontrar o verdadeiro significado da vida. Assim, 

essas histórias aparecem como aliadas de pais e 

educadores, na medida em que auxilia no seu 

desenvolvimento, tornando-a capaz de entender a si 

mesmo e aos outros. 

 

Quando as crianças pedem para que 
uma história seja relida várias vezes, 
pode ser porque aquele conto está 
atuando em seu inconsciente ajudando- 
a a resolver algum problema, que ela 
própria pode até não ter iden�ficado 
qual é. (BETTELHEIM, 2015, p. 26). 

 
 

Para Be�elheim (2015) o conto de fadas, além 

de ser uma obra ar�s�ca única, é facilitadora do 

desenvolvimento da personalidade infan�l. O conto de 

fadas oferece significados em diferentes níveis, 

enriquecendo a existência infan�l em diversas facetas e 

contribuindo sobremaneira para dar a criança 

possibilidades de ressignificação de seus sen�mentos, 

conflitos e pressões. 

Be�elheim (2015), ainda traz que como a 

criança encontra-se exposta ao ambiente social onde 

está inserida provavelmente enfrentará as condições 

impostas por esse ambiente, sempre que �ver 

recursos que lhe deem essa possibilidade. Por sua vez, 

esses recursos ín�mos podem ser trabalhados através 

da leitura e do contato da criança com os contos de 

fadas. 

Por isso, os contos de fadas conseguem 

a�ngir desde a criança bem pequena até o adulto com 

boa formação intelectual. E isso se dá, pois, 

transmitem ao mesmo tempo significados conscientes 

e inconscientes que a�ngem todas as idades. 

 

BRUNO BETTELHEIM 

 

Faz-se necessário dedicar um capítulo deste 

trabalho a Bruno Be�elheim, já que ele foi o grande 

estudioso dessa relação entre os contos de fadas e a 

criança. Sua obra tornou-se um dos livros referência e 

de grande reconhecimento no campo da educação, da 

psicologia, da psicanálise e da psicopedagogia. 

Gu�reind (2003) nos diz que uma das 

afirmações mais importantes de Be�elheim é que os 

contos podem oferecer significações para as  crianças e 

que por isso apresentam um caráter terapêu�co. O 

autor ainda lembra que através dos contos de fadas, a 

criança consegue transformar suas fantasias e 

conteúdos inconscientes, em situações conscientes. 

Para Chinalli (2017) o autor Bruno Be�elheim 

trouxe a análise de que a violência e tabus con�dos 

nas narra�vas dos contos de fadas simbolizam os 

conflitos das próprias crianças. Como seus 

personagens, são na maioria, seres humanos e 

representam a força, o poder e o heroísmo, essas 

histórias atraem tanto as crianças. 
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A obra de Bruno Be�elheim é uma das 

primeiras experiências a realizar uma análise sobre os 

contos de fadas e demonstrar a sua eficácia na vida 

das crianças (CORSO & CORSO, 2006). Da obra de 

Be�elheim aprende-se o método de observar o 

diálogo da criança com o conto que lhe agrada, 

principalmente sua coragem ao atribuir essa escolha 

aos aspectos estruturais inconscientes. 

Bruno Be�elheim nasceu em Viena (Áustria) no 

início do século passado, em 1903. O psicanalista fazia 

parte de uma família judia da alta burguesia. Ao 

chegar à universidade fez um curso que passava pela 

literatura, pela esté�ca e pela história da  arte. 

Em sua tese procurou abordar sobre a 

psicanálise da arte com a interpretação do belo. Em 

meados de 1932 se uniu com outros psicanalistas 

vienenses que também se interessavam pelo 

tratamento de crianças. Em 1938 foi deportado por 

nazistas para um campo de concentração, onde 

passou um ano sendo violentamente espancado. 

Be�elheim depois de liberado foi morar  nos Estados 

Unidos. Por volta de 1943 trabalhou na escola 

Ortogênica de Chicago, que dirigiu por cerca de trinta 

anos. Ali acolheram crianças supostamente au�stas. 

Já aposentado, con�nuou a escrever seus livros, entre 

eles a obra “A psicanálises dos contos de fadas”.  Obra   

inspirada nos relatórios produzidos através dos casos 

atendidos pelo autor,  suas ficções ajudavam as 

crianças a recriar seus dramas e medos e permi�am 

que se imaginassem na vida das personagens das 

histórias e aprendessem a lidar com seus próprios 

conflitos. O autor cometeu suicídio em 1990 e após 

sua morte, conselheiros da Universidade de Chicago 

passaram a considerá-lo uma grande e importante 

figura da psicologia mundial. 

Sua obra, garante que a criança compreenda 

que as dificuldades podem ser vencidas. Através do 

enredo das histórias a criança percebe que as florestas 

e caminhos espinhosos podem ser desbravadas e que 

os perigos, por mais insignificantes que possam 

parecer, podem ser superados por ela. Be�elheim 

(2015) relaciona a importância dos contos de fadas em 

relação a todas as mensagens transmi�das à mente 

consciente, à pré-consciente e à inconsciente. 

O autor acreditava que os contos de fadas se 

preocupam em lidar e esclarecer as questões que 

preocupam a criança, eles são importantes para 

encorajar o seu desenvolvimento e ao mesmo tempo 

aliviar as pressões que ocorrem nas mentes pré- 

conscientes e inconscientes. 

Fregonesi (2012) apresenta que segundo as 

ideias preconizadas por Be�elheim, a criança 

geralmente projeta-se nos contos buscando se 

iden�ficar com alguma daquelas situações e  suas 

ações de acordo com a sua realidade psíquica. Ou 

seja, a criança ao entrar em contato com os contos de 

fadas, busca a sua iden�ficação e transpõe, por 

exemplo, partes que considera ruins dos pais  para os 

personagens malvados. Enquanto isso, as partes boas 

dos pais ou das pessoas com quem se relaciona vão 

para os heróis, princesas ou príncipes dos contos. 

Sendo assim, os conceitos difundidos por Be�elheim 

são de grande importância para educadores, 

psicólogos e demais pessoas atuantes na vida das 

crianças. Entender a importância trazida pelo autor 

para o desenvolvimento global da criança, pode 

proporcionar maior clareza àquele que conta as 

histórias e uma observação mais ampla das 

elaborações feitas pelas crianças, a par�r das histórias 

ouvidas ou lidas. 

 

OS CONTOS DE FADAS E SEUS BENEFÍCIOS  

 

Nos capítulos anteriores deste ar�go, já foram 

mencionados inúmeros bene�cios trazidos pelos 

contos de fadas à vida das crianças e ao seu 

desenvolvimento. No entanto, dada a sua grande 

importância, convém tratar desses bene�cios em um 

capítulo a parte. 

Ao tratar os contos de fadas como algo posi�vo 
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e entender que sua leitura traz grandes bene�cios aos 

leitores, pode-se dizer que quanto mais cedo uma 

criança é inserida no universo da leitura, seja leitor ou 

ouvinte, seus bene�cios serão maiores. Ao entrarem 

em contato com as histórias dos contos de fadas, será 

possibilitado a essa criança a oportunidade de 

encontrar significados para os sen�mentos que 

experimenta no seu dia a dia. 

 

Como Be�elheim (2015) afirma, ao ouvir 
a história de um conto de fadas, a criança 
consegue canalizar melhor as 
informações. Mas para que isso aconteça, 
aquele que lê ou conta a história, deve 
escolher uma história que desperte na 
criança a curiosidade e lhe prenda a 
atenção. Isso acontecerá se a história 
escolhida es�ver em conformidade com 
as significações realizadas pela criança. 

 
 
Ao realizar essas ações de iden�ficação e 

transferência com os fatos e com os personagens dos 

contos de fadas, a criança elabora seus conteúdos 

inconscientes e consegue lidar com essas situações 

que geralmente apresentam-se cheias de repressões e 

angús�as. Assim, pode-se dizer que os contos de fadas 

oferecem as crianças um desenvolvimento psíquico e 

emocional saudável, já que proporciona a elas a 

oportunidade de encarar seus medos, seus conflitos e 

suas angús�as e elaborá-las de sa�sfatoriamente. 

“Os contos de fadas têm um valor inigualável” 

(BETTELHEIM, 2015, p. 16) na vida das crianças, já que 

oferecem novas dimensões à sua imaginação, de uma 

forma que ela seria incapaz de descobrir sozinha. A 

forma como são escritas às histórias, suas personagens 

e seus enredos complexos, sugerem à criança imagens 

que ela usará para organizar seus pensamentos e 

sen�mentos e com eles dar nova direção a sua vida. É 

como se, através dos contos de fadas, a criança fosse 

elaborando suas questões, resolvendo seus conflitos e 

passando para uma nova fase do seu 

desenvolvimento. 

Be�elheim (2015) traz que os contos de fadas 

falam sobre pressões ín�mas que a criança mesmo 

sem ter essa consciência compreende. Sem 

menosprezar os conflitos ín�mos que a idade e o 

amadurecimento impõem na vida de todos, os contos 

de fadas trazem através de seus dramas e vitórias, 

soluções que podem auxiliar as crianças a ter um 

desenvolvimento mais saudável. 

Os contos de fadas podem ser considerados 

como modelos de iniciação na conduta da criança e 

como um meio indireto na construção da sua 

maturidade. A superação de conflitos auxilia a criança 

em seu crescimento, a reconhecer seus conteúdos 

manifestos e latentes e assim enfrentar o que  se passa 

em seu inconsciente. Por fim, pode-se dizer que os 

contos auxiliam a criança a desenvolver valores como o 

respeito, a solidariedade e a es�ma pelo outro. 

Conforme traz Be�elheim (2015, p. 59) “uma criança 

confia no que os contos de fadas dizem porque a visão 

do mundo apresentada está de acordo com a

 sua”. Assim, ao mesmo tempo em  que as 

personagens e situações vividas nos contos de fadas se 

referem as dificuldades enfrentadas  pelas crianças 

naquele momento, também apresentam as possíveis 

formas   de   solucioná-los (BETTELHEIM, 2015). 

Portanto, deve-se levar em consideração a vasta 

relação entre os sonhos, os contos de fadas e  a 

realidade vivida pelas crianças. 

 

     OS CONTOS DE FADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

De acordo com o Referencial Curricular 

Nacional para Educação Infan�l a criança como todo 

ser humano, “faz parte de uma organização familiar 

que está inserida em uma sociedade, com uma 

determinada cultura em um determinado momento 

histórico” (Brasil, 1998, p. 21-22). Sendo assim, 

acredita-se que na Educação Infantil, as histórias 

devem fazer parte da ro�na do planejamento, pois 

tratam-se de um recurso pedagógico fundamental. 

As histórias infan�s levam a criança para o 
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mundo da imaginação, onde as crianças se consolam, 

despertam a sua curiosidade e estabelecem a relação 

entre o mundo da imaginação com o real. Incen�var 

esse hábito pela leitura é algo que necessita ser feito 

pela escola e também pela família ou cuidadores, e 

isto é muito importante na infância, pois é essencial 

para seu desenvolvimento social e cogni�vo. Scolari e 

Zamboni (2012) trazem que despertar na criança o 

gosto pelo texto significa trazer a criança a 

oportunidade de ter contato com diferentes 

entendimentos sobre o real. 

Ao interagir com a história, a criança é 

transportada e consegue a�ngir um poder 

transformador, que só a literatura pode oferecer. A 

contação de história precisa ser uma a�vidade diária, 

prá�ca e constante e pode ser acompanhada de 

algumas técnicas e estratégias para prender a atenção 

das crianças. Pode-se dizer que a escola precisa 

oferecer todas as possibilidades para as crianças, para 

que se tornem bons leitores tanto dentro da escola 

como fora dela. 

Os livros podem ser comparados a um grande 

baú de tesouros, que retratam maravilhosos poderes 

de riqueza e muito esplendor na transmissão de 

diferentes culturas. Na leitura infan�l e em especifico 

os contos de fadas podem ser discu�dos para a 

formação da criança em relação a si mesma. Essa 

divisão existente entre o bom e o mau, feias e belas, 

fracos e poderosos facilitam sua compreensão acerca 

dos valores básicos e primordiais na convivência social 

e da conduta humana. 

Ao que se refere os parâmetros curriculares 

nacionais para Língua Portuguesa, tem-se que: 

 

Um leitor competente é alguém que por 
inicia�va própria, é capaz de selecionar, 
dentre os textos que circulam 
socialmente, aqueles que podem atender 
a uma necessidade sua, que consegue 
u�lizar estratégias de leitura adequada 
para abordá-los de forma a atender a essa 
necessidade (BRASIL, 2001, p. 54). 

 
 

Assim, para a formação deste leitor competente 

a que se refere os PCN´s, é necessário que desde a 

Educação Infan�l, a leitura ocupe um lugar de 

destaque na vida das crianças. Essa leitura por prazer, 

pode trazer inúmeras contribuições para a formação e 

desenvolvimento do indivíduo. Ela pode, segundo 

Be�elheim (2015), desenvolver a mente e a 

personalidade da criança, reforçando a necessidade 

que as crianças têm que ter acesso através da leitura e 

da contação de histórias aos contos de fadas. 

 

A PSICANÁLISE E SEUS OLHARES ATRAVÉS  

DOS CONTOS DE FADAS 

 

Como já foi dito, a obra de Bruno Be�elheim “A 

psicanálise dos contos de fadas”, é considerada a 

principal expoente nesse processo de segmentação da 

literatura no século XX, como se pode supor a par�r da 

afirmação de Corso e Corso (2006, p.26): 

 
A obra de Bruno Be�elheim foi a pedra 
fundamental da produção analí�ca sobre 
os contos de fadas, ensinando-nos os 
mecanismos e sua eficácia na vida das 
crianças. Podemos inclusive dizer que 
seu texto foi decisivo para a legi�mação 
dos contos de fadas enquanto dignos de 
fazer parte da formação das crianças 
contemporâneas. 
 

 
Assim, tomando como ponto de par�da essa 

análise psicanalí�ca e sua importância para o 

desenvolvimento cogni�vo, social e psicológico da 

criança, expõe-se sobre o conto “Chapeuzinho 

Vermelho”. Isso se dá, já que a história da menina do 

capuz pode ser considerada uma das histórias mais 

an�gas, que remonta a época medieval.  

Desde então, o conto “Chapeuzinho Vermelho”, 

desde a sua primeira versão escrita até os dias atuais, 

teve inúmeras versões e adaptações. Por exemplo, no 

conto de Perrault, a história termina com a vitória do 
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lobo. 

Já na versão dos Irmãos Grimm, o conto sobre 

Chapeuzinho Vermelho acaba com a menina e a avó 

ressuscitando e o lobo morrendo. Existem ainda outras 

versões, na qual o lobo faz “Capinha Vermelha” comer a 

carne da avó e beber seu sangue. Outros relatos 

trazem que no final do conto o pai de Chapeuzinho 

corta a cabeça do lobo e a salva. 

Ao tentar se fazer uma análise, percebe-se que 

várias versões foram feitas e apresentadas, porém 

todas com o intuito de desejos, onde a criança não 

pode evitar a catástrofe ou o final feliz. Be�elheim 

(2015) traz que a versão dos Irmãos Grimm, apresenta 

um grande apelo de caráter psicológico. Embora, 

muitas vezes, isso não seja percebido pelo adulto, é 

facilmente internalizado pela criança, ao ter contato 

com a história. 

Corso e Corso (2006) trazem a ideia de que os 

contos de fadas atravessam séculos e não perdem o 

seu obje�vo de significação, sonho e fantasia, além da 

possibilidade de elaboração interior. Isso acontece, 

pois, eles conseguem encontrar significação para as 

crianças atuais, como os autores trazem ao analisar a 

história de “João e Maria”.  

Os autores explicam que o conto “João e Maria” 

em todas as suas versões, clássicas ou atuais, trata da 

falta de alimento e da necessidade de ficar longe de 

casa e da segurança dos pais por esse mo�vo. Essas 

questões podem ser significantes tanto para crianças 

que possuem uma boa condição financeira quanto 

para as mais pobres. 

Para as crianças modernas com boas condições 

financeiras e que não sofrem com a fome, a 

iden�ficação pode acontecer na questão da separação 

dos pais, no medo de ser abandonado por eles, por 

diferentes mo�vos. Ou ainda essa mesma criança, 

pode se iden�ficar com esse conto, por questões ainda 

mais subje�vas. Assim como também pode ser 

significa�vo para uma criança de condições financeiras  

desfavoráveis. 

Isso apenas comprova a afirmação que de 

maneira diferente uma mesma história pode ser 

significa�va para diversas realidades vividas pelas 

crianças. 

 
Uma criança brasileira, habitante da 
periferia miserável dos centros urbanos, 
se escutar a história de João e Maria, vai 
encontrar no conto uma fonte para 
traduzir a angús�a concreta de ser 
expulsa de casa por seus pais e a dúvida 
diária sobre a possibilidade de eles 
conseguirem trazer comida ou não. 
(CORSO & CORSO, 2006, p. 23). 

 

Be�elheim (2015) ainda traz que a história 

“João e Maria” pode ter significações diferentes se lida 

por crianças em idades diferentes. Para uma criança 

que começou a dar os seus primeiros passos para o 

mundo, ela pode trazer a questão do esforço da 

criança em não se separar dos pais, mesmo que ela já 

esteja na idade de enfrentar o mundo sozinha (como 

por exemplo, a ida para a escola de Educação Infan�l), 

trazendo questões como a ansiedade de separação e o 

medo de ser desemparado. Para crianças mais velhas 

podem se referir a medos inconscientes, que podem 

ocorrer em qualquer fase da vida. 

Outro exemplo é o da história de “Rapunzel”, 

que pode trazer a uma menina a ideia de uma mãe 

possessiva, que impede a filha de ganhar a 

independência. Ao mesmo tempo, pode trazer a um 

menino o papel da heroína que descobre como 

escapar do sofrimento através do seu próprio corpo 

(as tranças). 

Todos esses exemplos apenas reforçam a 

necessidade que as crianças têm que ter acesso 

através da leitura fruição e da contação de histórias  a 

todos os contos de fadas. Serão elas que mostrarão 

quais são mais significa�vos naquele momento, e não o 

educador ou os seus pais. 

É bem provável, que os adultos escolherão as 

histórias para contar aos seus filhos ou alunos, a par�r 

de seus experimentos. No entanto, é preciso estar 
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atento ao interesse demonstrado pela criança. 

 
Se a criança não liga para a história, isto 
significa que os mo�vos ou temas aí 
apresentados falharam em despertar 
uma resposta significa�va neste 
momento da sua vida. Então é melhor 
contar-lhe um outro conto de fadas. [...] 
Logo ela indicará que uma certa história 
tornou-se importante para ela por sua 
resposta imediata, ou pedindo para que 
lhe contem a história outra vez. [...] 
Finalmente, chegará o tempo em que a 
criança obteve tudo o que pode da 
história preferida, ou que os problemas 
que faziam com que respondesse a ela 
foram subs�tuídos por outros que 
encontram melhor expressão em outro 
conto. Ela pode temporariamente perder 
o interesse nessa história e sen�r mais 
prazer numa outra. (BETTELHEIM, 2015, 
p. 30 e 31) 

 
O importante é que, ao proporcionar o contato 

com os contos de fadas a uma criança deve-se ter a 

consciência que o ser humano cresce, amadurece e 

adquire segurança em si mesmo. E isso só é possível, 

quando esse ser consegue entender e resolver seus 

problemas pessoais sozinho, e não por lhe terem sido 

explicados pelos outros (BETTELHEIM, 2015). 

Aquele que proporciona o contato da criança 

com os contos de fadas não deve nunca se preocupar 

em iden�ficar quais as questões inconscientes estão 

sendo trabalhadas naquele momento. Esse é o papel 

da criança e não diz respeito a mais ninguém. 

 
É sempre invasivo interpretar os 
pensamentos inconscientes de uma 
pessoa, tornar consciente o que ela 
deseja manter pré-consciente, e isso é 
especialmente verdade no caso da 
criança. É importante para a criança, 
sen�r que seus pensamentos ín�mos 
não são conhecidos até que ela decida 
revelá-los. Explicar para uma criança por 
que um conto de fadas é tão ca�vante 
para ela destrói, além de tudo, o 
encantamento da história (BETTELHEIM, 
2015, p. 32 e 33). 

 
É comum que se tenha como forma de proteção 

escolher contos de fadas considerados mais leves para 

as crianças, como que as protegendo dos dilemas ali 

enfrentados pelas personagens. Ao fazer isso, ao invés 

de ajudá-las, apenas subes�mam-se esses medos, 

passando por cima destas questões como se assim 

fosse possível evitá-las. 

Na verdade, o que já se sabe é que o contato 

com esses contos dará à criança a oportunidade de 

trabalhar essas questões internas, ajudando na busca 

pela resolução dos seus conflitos e da elaboração de 

soluções. Para Be�elheim (2015) todos os conflitos 

mais ín�mos têm origem nas pulsões primi�vas e 

emoções violentas e são negados em grande parte da 

literatura infan�l  moderna. 

Assim, privar a criança do contato com os 

contos de fadas que conservam suas caracter ís�cas 

originais, impedirá a criança lidar com suas emoções, 

com os sen�mentos desesperados de solidão e 

isolamento e com a angús�a mortal que muitas vezes 

experimenta. Lembrando que a criança muitas vezes 

não consegue transmi�r esses medos e angús�as em 

palavras, portanto, os contos de fadas auxiliam na 

iden�ficação e na busca por soluções. 

O fato de os contos de fadas con�nuarem 

presentes na vida das pessoas por tantos séculos tem o 

seu mo�vo. Essas histórias trazem valores como 

hones�dade, solidariedade, esperteza, tão 

fundamentais para a sobrevivência humana, assim 

como também mostram que é preciso ser persistente, 

que a vida é cheia de obstáculos e que é preciso 

enfrentá-los, os contos de fadas trazem a magia que 

alimenta a imaginação e ajudam as pessoas a encarar os 

problemas da vida, em busca do possível “felizes para  

sempre”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se concluir que o fascínio pelos contos 

possui um valor fundamental para o desenvolvimento 

da criança. A imaginação, sen�mentos e emoções 

fazem parte do significado pessoal e individual das 
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crianças, e isso ocorre independente de idade e sexo 

do herói da história. 

O psicanalista Bruno Be�elheim viu nos contos 

de fadas suportes para compreender e explicar 

aspectos internos do ser humano. A compreensão e 

importância de se trabalhar com a fantasia dos contos 

de fadas é fundamental no processo de 

desenvolvimento. Sendo assim, os contos de fadas 

ajudam as crianças na sua socialização e a 

encontrarem o caminho para a realização social e 

pessoal.  

Par�ndo desse suporte imaginário é que os 

contos de fadas possibilitam soluções de dúvidas e 

angús�as, dando condições para a criança ressignificar 

seu universo interior. A par�r das informações 

expostas neste ar�go, comprova -se que o contato com 

as histórias pode contribuir no desenvolvimento 

cogni�vo, psicológico e social das crianças. Por esse 

mo�vo, a prá�ca de leitura e contação de histórias 

deve estar presente nas salas de aula da Educação 

Infan�l. Os professores devem abusar desta 

oportunidade que se tem ao alcance das mãos, já que 

através das histórias, tem-se a possibilidade de 

apresentar, dia a dia, novas histórias, novas 

experiências, novas fantasias e sonhos.  
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A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES E O ESTRESSE ENFRENTADO POR ELES  
 

TEACHER TRAINING AND THE STRESS FACED BY THEM  

 
Roseli Prado Scorci Guize 1 

 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho trata de alguns aspectos da formação dos professores, seja ela inicial ou con�nuada. Este 
trabalho busca conhecer algumas das dificuldades enfrentadas pelos professores brasileiros no exercício da sua 
função. Sendo assim, tem como obje�vo compreender como deve ser a formação inicial e con�nuada do professor 
para que o mesmo possa atuar de forma coerente, crí�ca e eficaz. Sabe -se que a educação no Brasil sofre uma crise 
muito grande em termos de qualidade, de eficiência e de eficácia enquanto transformadora da realidade. Essa 
situação de grande desconforto, cria nos professores situações estressantes que comprometem não só a sua 
atuação enquanto educador e transformador da realidade atual, mas também compromete todos os demais 
aspectos da sua vida. É necessário, portanto, entender o professor como um ser único, onde o profissional e o 
pessoal andam juntos e de mãos dadas. Assim, levanta-se a hipótese de que a falta de uma formação inicial e 
con�nuada de qualidade contribui para o estresse dos professores e comprometem toda a vida. Para o 
desenvolvimento dessa pesquisa, u�lizou-se a pesquisa bibliográfica de abordagem qualita�va em livros, ar�gos e 
publicações de domínio público na busca por um embasamento teórico sobre o tema. Portanto, o presente trabalho 
apresenta-se como uma contribuição para gestores e para os professores que buscam um caminho e soluções para 
os desafios enfrentados diariamente no ambiente escolar.  

 
PALAVRAS -CHAVE: Formação; Educação; Estresse. 

 
 

ABSTRACT 
 

The present work deals with some aspects of teacher training, be it ini�al or con�nuous.  This work seeks to 
understand some of the difficul�es faced by Brazilian teachers in the exercise of their func�on. Therefore, it aims to 
understand how the ini�al and con�nuing training of teachers should be so that they can act in a coherent, cri�c al and 
effec�ve way. It is known that educa�on in Brazil suffers a very big crisis in terms of quality, efficiency and 
effec�veness while transforming reality. This situa�on of great discomfort, creates in teachers stressful situa�ons that 
compromise not only their performance as an educator and transforming the current reality, but also compromise all 
other aspects of their life. It is therefore necessary to understand the teacher as a unique being, where the 
professional and the staff go together and  hand in hand. Thus, the hypothesis is raised that the lack of quality ini�al 
and con�nuing training contributes to teachers' stress and compromises their whole lives. For the development of this 
research, bibliographic research with a qualita�ve approa ch was used in books, ar�cles and publica�ons in the public 
domain in the search for a theore�cal basis on the theme. Therefore, this work presents itself as a contribu�on for 
managers and teachers who seek a path and solu�ons to the challenges faced daily in the school environment. 
 
KEYWORDS: Forma�on; Educa�on; Stress. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

Ao abordar o tema formação de professores, 

nos dias atuais, é necessário analisar a situação atual 

vivida pelos professores dentro das escolas brasi leiras. 

Esse assunto, embora muito abordado por teóricos e 

pesquisadores da educação, está longe de ser 

esgotado, dada a grande crise educacional vivida no 

Brasil. 

Sendo assim, este ar�go está organizado em 

três capítulos. No primeiro capítulo será tratada a 

questão da complexidade do professor enquanto ser 

humano, o que interfere diretamente na sua formação 

e na sua atuação, enquanto educador.  

Já no segundo capítulo será tratado as questões 

da formação dos professores inicial e con�nuada para 

que este profissional esteja preparado para lidar com 

as questões da atualidade que enfrentam no ambiente 

escolar,  sem esquecer da importância de pensar o 

professor como sujeito atuante neste processo. No 

úl�mo capítulo, será tratado um assunto relacionado 

ao estresse vivido pelo professor no seu dia a dia. 

Sabe-se que muitas vezes, esse estresse é 

causado também pela falta da formação con�nuada 

dos professores que acabam não se atualizando e 

atuam em um ambiente cheio de surpresas e de 

situações para as quais ele não está preparado. Assim, 

a formação dos professores inicial de qualidade com 

abordagens atuais e a formação con�nuada dos 

professores deve ser de interesse dos próprios 

profissionais e provida pelos órgãos e ins�tuições  

competentes. Já que uma das causas da falta de uma 

formação consistente por parte dos professores, é a 

falta de acesso a ele. Seja por questões financeiras, 

geográficas ou outras, não menos relevantes.  

 

METODOLOGIA 

 

O presente a barca a pesquisa com natureza 

qualita�via, esploratória, de eixo cien�fico, não 

experimental, trazendo cunho bibliográfico através de 

autores de renome de ambito acadêmico com 

descritores: Formação; Educação; Estresse paltado 

para desenvolvimento e bussca de acervos cien�ficos 

diante da temá�ca abordada. 

 

COMPLEXIDADE DO SER HUMANO NA FORMAÇÃO 

DE PROFESSORES 

 

Este capítulo tem o obje�vo de transmi�r aos 

estudantes e pesquisadores da educação, questões 

relevantes sobre a formação de professores, que 

representam a contemporaneidade e  os processos 

educa�vos que se orientam na direção da autonomia. 

Sendo assim, busca entender por que é tão complexa a 

questão da formação dos professores, se ao ler os 

estudos e pesquisas sobre o assunto, as questões 

aparecem tão claras e tão fáceis de serem resolvidas. 

Essa talvez seja a grande questão a ser refle�da. 

Talvez, seja porque o grande  desafio da educação, 

seja olhar para os professores como seres humanos, 

com suas histórias, experiências e expecta�vas. E 

não apenas, se preocupar com a formação de 

conteúdos que esse educador recebe. 

De acordo com Tardif (2014), em sua obra 

“Saberes docentes e formação profissional”, uma boa 

parte do trabalho docente possui cunho afe�vo e 

emocional. Ele é baseado em emoções, em afetos e 

na capacidade não somente de pensar nos alunos, 

mas também na capacidade dos professores em 

perceber,  reconhecer e sen�r suas próprias emoções, 

seus temores, suas alegrias e seus próprios bloqueios 

afe�vos. 

Sabe-se que a formação dos professores é 

um tema de grande destaque nos debates sobre 

educação que acontecem em todo o Brasil, por esse 

mo�vo, existe um grande material de pesquisa sobre 

o assunto. No entanto, é preciso refle�r sobre a 

complexidade do ser humano como um elemento 

importante a ser considerado no processo forma�vo 
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de professores.  

Para tanto é necessário se ater a crí�ca 

racionalidade técnica e suas limitações para a 

compreensão do ser humano nos processos 

forma�vos, refle�ndo sobre o pensamento complexo, 

sobretudo com relação a vida pessoal e profissional 

dos professores. Portanto, talvez o grande segredo na 

formação dos professores seja a necessidade de se 

olhar para o professor como um todo: vida pessoal e 

profissional interligada e respeitada. 

Conforme traz Tardif (2014), o saber dos 

professores depende, de um lado de situações 

concretas, como por exemplo, a oportunidade de uma 

boa formação inicial e con�nuada. Por outro lado, 

segundo o autor, esse saber depende da própria 

experiência de vida do próprio professor. Assim, é 

possível concluir, que a formação do professor deve 

estar entrelaçada questões referentes ao ser, ao  agir, 

ao sen�r e ao vivenciar do próprio professor.  

 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 
 

Falar sobre a formação dos professores se 

tornou de extrema importância no Brasil, já que 

vivemos uma intensa crise na educação, e por isso,  a 

necessidade de estudos sobre o tema se tornam 

necessários e urgentes. Sabe-se que são inúmeros os 

desafios encarados pelos professores no dia a dia 

dentro das escolas, sejam elas públicas ou par�culares. 

Os educadores enfrentam problemas de toda ordem: 

financeiro, de estrutura, de carência de apoio e 

instrução e atualmente, também enfrentam a 

violência dentro das escolas que assusta e aprisiona os 

educadores. 

De maneira que a formação do professor está 

como um dos principais pontos a favor do trabalho do 

professor dentro das salas de aula. Em outras 

palavras, a necessidade de uma formação consistente 

de um profissional da educação interessado em 

sempre se atualizar e ter uma formação con�nuada, é 

indiscu�velmente importante. Portanto, um dos 

primeiros pontos é que precisamos de profissionais 

competentes, dedicados e mo�vados, que sejam 

valorizados profissionalmente e que tenham 

condições de trabalho que sejam condizentes com a 

importância do seu trabalho na sociedade 

contemporânea. 

Da mesma maneira, os professores necessitam 

par�cipar da sua formação sendo os próprios autores 

e atores da sua formação. Ou seja, não adianta 

termos grandes pesquisas na área da formação de 

educadores, se essas pesquisas apenas forem 

propostas como teoria. É necessário que o próprio 

educador seja o protagonista dessas pesquisas, se 

apropriando e aplicando essas pesquisas na prá�ca. 

Para Charlot (2002), a distância entre a 

pesquisa educacional e a sala de aula leva muitos 

professores a se formarem mais com outros 

professores no interior das próprias escolas, do que 

nas universidades e ins�tutos de formação, ou seja,  a 

formação se dá mais na prá�ca, do que na interação 

teoria-prá�ca. 

 
É preciso colocar os professores no 
centro dos debates educa�vos e dos 
problemas de inves�gação, não mais 
para acusa-los ou dizer o que devem ou 
não fazer, tratando-os como cobaias ou 
objeto de pesquisa, mas colaboradores 
que na reflexão de sua prá�ca 
pedagógica possam efe�vamente 
transformá-la (SONEVILLE; JESUS, 2009, 
p. 300). 

 
 

A respeito das afirmações apresentadas, surge 

a questão do pensamento complexo,  para 

compreender o processo forma�vo dos professores e 

a própria complexidade humana. Essa compreensão 

deve acontecer numa dimensão que se mede pelos 

limites e obstáculos encontrados historicamente no 

contexto educacional. 

 
O pensamento complexo busca o diálogo 
entre as ciências e as relações entre 
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todos os �pos de pensamento não como 
um dogma, mas como um desafio a ser 
enfrentado. Pensar complexo religando 
diversos saberes em diferentes 
dimensões da vida, percebendo a 
complexidade das relações existentes 
entre as partes e o todo, pois, 
complexidade é: contextualizar, 
globalizar e também reconhecer o 
singular, o individual e o concreto. 
(MORIN; LE MOGNÉ, 2000, p. 207). 
 

 
A par�r dessa citação, pode-se dizer que a 

formação de professores se cons�tui em um grande 

desafio que precisa ser encarado. Esse desafio diz 

respeito ao papel do professor nesse cenário de 

exigências de toda ordem social, cultural e econômica, 

é muito cobrado até mesmo pelas polí�cas públicas 

vigentes no país. Tanto a nova  LDB de 1996, como os 

Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base Nacional 

Curricular, entre outros documentos oficiais do 

Ministério da Educação, no Brasil, cobram posturas e 

prá�cas docentes que atendam efe�vamente as 

exigências contemporâneas marcadas pela 

globalização da economia, as tecnologias da 

informação e a inclusão escolar de alunos declaradas 

como pessoas com deficiência. 

 
Se a aprovação da LDB marcou o final da 
primeira geração de reformas 
educacionais, as diretrizes e parâmetros 
curriculares inauguraram a segunda 
geração, que tem duas caracterís�cas a 
serem destacadas: não se trata mais de 
formas de sistemas isolados, mas sim, de 
regulamentar e traçar normas para uma 
reforma da educação em âmbito 
nacional; e a�nge o âmago do processo 
educa�vo, isto é, o que o aluno deve 
aprender, o que ensinar e como ensinar 
(MELLO, 2000, p. 99). 
 

 
De maneira que a formação dos professores 

deve considerar a história de vida, as experiências e 

os saberes dos docentes. Eles devem ser 

colaboradores da sua própria formação, de forma que 

na reflexão de sua prá�ca pedagógica possam 

efe�vamente transformá -la. Somente assim, poderão 

atuar como educadores levando em conta, também, 

os conhecimentos prévios do aluno. 

Portanto, os professores estão diante do 

desafio de superar concepções que não dão mais 

conta do processo educa�vo no qual está envolvido. É 

preciso um pensar complexo, para criar outras formas  

de conceber e desenvolver a aprendizagem da 

docência. 

Ser o protagonista da própria formação pode 

ser um dos aspectos necessários para que se tenha no 

professor da contemporaneidade, um pesquisador, um 

formulador de propostas educacionais com 

autonomia. O professor da contemporaneidade deve 

fazer de sua prá�ca educa�va um percurso de 

construção e reconstrução de conhecimentos 

teóricos, já que teorizar a prá�ca significa não separar 

a produção do conhecimento frente à realidade 

(SONNEVILLE & JESUS, 2009). 

 
Os professores tem um papel 
importante frente às mudanças na 
sociedade. Por isso, é preciso repensar 
as exigências em torno da profissão 
docente, considerando a complexidade 
da educação contemporânea. Repensar 
a profissão docente direciona nosso 
olhar para os processos forma�vos, a 
construção iden�tária, as polí�cas de 
aperfeiçoamento e fortalecimento 
profissional, ou seja, a profissionalização 
com suas caracterís�cas específicas 
(SONNEVILLE & JESUS, 2009, p. 302). 

 
 

Com relação às pesquisas e estudos sobre a 

formação docente, os autores acima citados chamam 

a atenção para a seguinte questão: até que ponto 

estes estudos e pesquisas a�ngem a sala de aula e a 

vida dos professores em sua maneira de agir e 

pensar? Vale lembrar que mesmo considerando todos 

os aspectos do docente, enquanto ser humano, autor 

e ator da sua formação, não conseguimos garan�r o 

sucesso e a solução para todos os problemas 

educacionais existentes, pois a crise no sistema 
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educacional, infelizmente não se restringe a formação 

dos professores. 

Dentre as inúmeras questões que 

comprometem o trabalho do educador, pode -se citar: 

um ambiente escolar marcado por violência e falta de 

segurança, nível elevado de estresse, salas de aula 

superlotadas e com um grande número de alunos 

desinteressados e indisciplinados. Assim como, a 

grande defasagem de aprendizagem, causados pelo 

fracasso e pela repetência escolar e a falta de 

reconhecimento do trabalho do professor por toda 

sociedade (alunos, colegas de trabalho, pais de alunos, 

direção e órgãos competentes), são alguns dos fatores 

que junto com a falta de preparo e formação dos 

professores contribuem para a crise na educação que 

vivemos nos dias atuais. 

Como resultado de todas essas questões, 

temos educadores com sen�mento de incompetência 

e despreparo profissional para atuar na escola junto 

aos seus alunos e lidar com as situações não previstas 

e discu�das nos cursos de formação. Dessa forma, o 

professor se sente sozinho e culpado, por ele mesmo, 

pelos que estão a sua volta, pelo governo e pela mídia, 

de ser o responsável pela educação de má qualidade em 

que se encontra o sistema escolar. 

Em relação ao apoio familiar, que muitas 

vezes está ausente nos ambientes escolares, tem-se 

também outra situação preocupante que aparecem 

ainda mais nas escolas par�culares, onde ocorre uma 

cobrança exacerbada e desesperada por parte dos 

pais. Para esses pais é dos professores a 

responsabilidade e a obrigação de suprir todas as 

carências referentes a educação dos alunos, inclusive os 

aspectos que seriam de responsabilidade da família. 

Sabe-se que os professores precisam assumir 

seu papel enquanto formador e transformador da 

sociedade, mas não é e não pode ser, em hipóteses 

alguma, o único responsável por esse processo. Para 

Nóvoa (1992), é preciso olhar para o professor 

integralmente, observando sua vida pessoal e 

profissional, uma vez que é impossível separar o eu 

profissional do eu pessoal. 

Portanto, o trabalho docente é afe�vo, 

emocional, é baseado em emoções, em afetos e na 

capacidade não somente de pensar nos alunos, mas 

igualmente de perceber e sen�r suas emoções seus 

temores, suas alegrias e seus próprios bloqueios 

afe�vos (TARDIF, 2014).  

Contudo, não se pode pensar no ato de 

ensinar, como algo complicado e di�cil, como se os 

problemas que se apresentam não �vessem soluções. 

Pelo contrário, é preciso pensar na educação como 

uma trama complexa, mas que se �ver todas as partes 

envolvidas, com o mesmo compromisso, com todas as 

questões interligadas, será possível vencer toda a 

insegurança e medo que os professores tem do seu 

próprio trabalho e do seu dia a dia. 

Quanto mais bem formados, informados e 

par�cipantes dessa formação, melhor os docentes 

conseguirão lidar com os desafios que se apresentam 

no seu trabalho. E quanto mais resolvidos 

emocionalmente forem os professores, melhor será o 

seu desempenho profissional. 

 

A PROFISSÃO PROFESSOR: SINÔNIMO DE ESTRESSE 

 

O estresse tem sido indicado como presente 

no quadro de problemas de saúde das várias 

profissões existentes e o professor é um dos 

profissionais a�ngidos por esse problema. A 

importância de se pesquisar sobre o estresse vivido 

pelo professor, está diretamente  relacionada à 

pesquisa da qualidade do processo ensino 

aprendizagem. O estresse do professor, por  sua vez, 

está relacionado a diversas variáveis do meio 

acadêmico, de fora da escola e da vida do professor.  O 

impacto do estresse influi na saúde do professor e no 

desempenho do seu trabalho, o que contribui para a 

importância de que estudos sobre o caso sejam 

realizados. Wi�er (2003) diz exis�rem poucas 
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pesquisas que tratem do estresse vivido pelos 

professores e que, as que existem, são descri�vas e 

produzidas por grupos de professores, não podendo 

ser generalizadas para todos, de todos os países, dada 

as diferenças de trabalho, culturais  e sociais vividas 

por esses profissionais. Não temos como comparar o 

estresse sofrido por um professor de uma escola 

pública europeia, com o estresse vivido pelos 

professores das escolas públicas brasileiras.  

Deve-se ter claro que no cenário educacional, 

é o professor uma das figuras mais importantes. 

Portanto, não é de se estranhar a constante 

preocupação de pesquisadores de diversas áreas em 

conhecer melhor o professor. Entre  os pesquisadores 

que demonstram interesse por essa função, está o 

psicólogo, com a função de conhecer o professor,  

conforme traz Wi�er (2003, p. 34),  “trabalhar com 

seus problemas, suas relações interpessoais, sua 

eficácia e eficiência enquanto profissional de ensino”. 

Sabe-se que na escola, o trabalho mais diretamente 

vinculado à produção é o realizado pelo professor e, 

portanto, a maior pressão do sistema escolar acaba 

por incidir sobre ele. O resultado apresentado pelos

 alunos em termos do desenvolvimento das 

competências e de habilidades estabelecidas gera 

muito estresse no professor,  já que ele de certa 

forma, é responsabilizado pelos resultados 

apresentados por seus alunos. 

Tem-se claro que, em qualquer organização, 

seja ela educacional ou não, é necessário gerenciar o 

estresse quando se pretende ter produ�vidade e 

sa�sfação. Em outras palavras, o estresse pode ser 

posi�vo, quando mo�va, faz com que o indivíduo 

avance, evolua e aprenda e também sabemos que 

qualquer ser humano está sujeito a não acordar todos 

os dias se sen�ndo maravilhosamente bem. A sensação 

de bem estar pode variar e um desconforto ou outro 

não significa de modo algum que o estresse esteja 

presente. 

Agora, também se sabe que no caso do 

professor, quando a escola é mo�vo de constante 

frustração para o docente, as consequências tendem 

a ser nega�vas. E então, aquilo que era apenas um 

desconforto, senão for sanado, pode sim se 

transformar num estresse que poderá prejudicar o 

desempenho deste professor. 

 
Ocorrendo a frustração, a 
impossibilidade de a�ngir metas ou 
obje�vos pessoais, gera-se o estresse e 
outros comportamentos nega�vos 
como a agressão, a fuga, a esquiva 
(faltas, absenteísmo, doenças), 
persistência em respostas inoperantes, 
desvio de atenção e de compromisso, 
negação do fato, mudanças constantes 
de plano de ação e de estratégia, falta 
de adesão ao projeto pedagógico, crí�ca 
pela crí�ca e oposição descabida 
(WITTER, 2003, p. 35). 

 
 

O estresse pode ser desencadeado por 

problemas diários, que quando não solucionados, vão 

se acumulando e podem levar o professor, muitas 

vezes, a apresentar uma série de comprome�mentos 

relacionados a sua condição �sica, psicológica e até 

mesmo social. Essas condições, por sua vez, resultam 

em baixo nível de mo�vação para o trabalho, baixa 

autoes�ma, sensação de insegurança e de 

incapacidade para o exercício da função. 

Embora, no Brasil, não haja grandes estudos 

sobre o estresse vivido pelos professores, os meios de 

comunicação em massa mostram interesse por esse 

assunto, já que a maior causa de afastamento de 

professores da rede pública, da cidade de São Paulo, 

por exemplo, são problemas psíquicos, decorrentes 

do estresse. De acordo com Reinhold (1996), o 

estresse dos professores pode ser considerado como 

uma síndrome de respostas de sen�mentos 

nega�vos. 

Dentre esses sen�mentos tem-se a raiva e 

tristeza, geralmente acompanhadas  de mudanças 

fisiológicas e bioquímicas potencialmente 

patogênicas, resultantes de aspectos do trabalho do 
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professor e mediadas pela percepção de que as 

exigências profissionais cons�tuem uma ameaça a 

sua autoes�ma e ao seu bem-estar. O estresse na 

vida dos professores pode a�ngir níveis que tornam 

seu comportamento inadequado ao ambiente escolar.  

Não tendo aprendido a controlar o seu estresse, o 

problema evolui para um quadro cada vez mais 

nega�vo. Temos então, um círculo vicioso  e se impõe 

a necessidade de apoio ao docente. Dentre esse 

apoio, reforça-se a questão da importância de o 

professor   ter uma   boa formação inicial e a 

oportunidade de estar sempre se atualizando e 

colaborando com a sua formação con�nuada. 

 
 

O estresse do professor tem muita 
relação com a sua formação acadêmica, 
que deve capacitá-lo muito bem em 
Psicologia em tópicos diversos como: 
tecnologia do ensino, capacidade de 
planejar e garan�r sua educação 
con�nuada, conhecimento cien�fico das 
variáveis que influem em docentes e 
alunos, e mesmo em conhecimento de 
metodologia cien�fica para que possa 
trabalhar com mais segurança, assumir 
os riscos nas inovações, testando-as 
adequadamente, etc. (...) O professor 
deve estar preparado para trabalhar  com 
todos estes aspectos, estes pacotes de 
variáveis, usando estratégias 
comportamentais que evitem os efeitos 
nega�vos dos estressores que estão 
associados a esta variedade de situações 
(WITTER, 2003 p. 37). 

 

Para Wi�er (2003), o estresse do professor 

tem sido pouco pesquisado enquanto profissional 

subme�do a condições estressoras, o que dificulta o 

conhecimento sobre quais são os principais 

estressores, quais as situações que devem ser 

evitadas por esses profissionais. Isso se dá, já que as 

informações que chegam até os professores são 

derivadas dos meios de comunicação e muitas vezes 

sem base cien�fica. 

De maneira que é necessário se conhecer 

melhor as variáveis das condições de trabalho que 

geram estresse no professor, para que seja viável 

planejar, executar e avaliar programas de prevenção e 

de intervenção que realmente sejam eficientes. No 

entanto, é possível afirmar que a formação do 

professor, que proporcione condições para sua 

atuação na sociedade atual, é necessária e urgente. 

Essa falta de conhecimento das novas tecnologias, das 

diversas formas de inclusão que podem ser feitas 

dentro das salas de aula, de novas estratégias e 

prá�cas pedagógicas que possam melhorar seus 

resultados, fazem com que os professores se 

estressem e adoeçam, o que causa um prejuízo ainda 

maior para a educação. 

Sabe-se que ao garan�r condições que sejam 

mo�vadores para os professores dentro do ambiente 

escolar, é assegurado ao professor a garan�a de um 

bom desempenho. Essas condições mo�vadoras 

referem-se ao atendimento de todas as necessidades 

do professor, sejam elas profissionais ou  par�culares, 

como formação adequada, segurança, respeito e 

valorização do seu trabalho (WITTER, 2003). 

Tem-se no Brasil, um documento que foi 

atualizado recentemente, em setembro de 2019, 

conhecido como Base Nacional de Formação Inicial 

e Con�nuada dos professores. Esse documento, 

entre outras questões, tais princípios que devem ser 

respeitados em todo o território nacional na busca 

pela melhora do trabalho docente e até mesmo da 

vida do docente. 

Em um dos seus princípios tem-se a importância 

de se valorizar a formação permanente do professor, 

para que o mesmo se mantenha sempre atualizado, 

se aproprie de novos conhecimentos e experiências e 

assim, consiga fazer escolhas para a realização de um 

bom trabalho. No entanto, para que esse e outros 

princípios que realmente melhorem a formação do 

professor, saíam do papel , é necessário a construção 

de um ambiente de trabalho mo�vador e que 

propicie essa busca pelo conhecimento. 

 

200



CONCLUSÃO 

 

O propósito deste ar�go foi apresentar como 

a formação dos professores é uma questão  complexa 

dentro da nossa sociedade contemporânea. Buscou- se 

compreender como a iden�dade docente deve ser 

construída a par�r dos saberes pedagógicos e a 

experiência profissional desse professor, aliados ao 

desenvolvimento pessoal, profissional e ins�tucional, 

na busca por uma ação criativa, reflexiva, crí�ca e 

transformadora. 

Portanto, conclui-se que o principal aspecto a 

ser observado nas pesquisas e estudos sobre a 

formação dos professores, é a importância de 

compreender que a vida e o trabalho do professor, 

estão in�mamente ligados e são interdependentes. 

Outra questão analisada foi o estresse do 

professor e a sua relação com a sua formação para o 

exercício da sua função. Dessa forma, buscou-se 

iden�ficar as situações estressoras que permeiam o 

trabalho dos professores e a sua atuação dentro do 

ambiente escolar, além de procurar possíveis soluções 

para esse grande problema, que embora seja carente 

de produções cien�ficas e acadêmicas, acontecem em 

todos os lugares do mundo, inclusive com grande 

incidência no Brasil, onde a maior causa de 

afastamento e faltas diárias dos professores devem -se 

a problemas de saúde causados pelo estresse. 

Conclui-se que cada professor, é afetado por 

um grupo de estressores. Uns são mais afetados pelos 

colegas, outros pelos alunos, outros pela falta de uma 

formação adequada para lidar com a realidade e 

outros pela escola de uma forma global. Em todos os 

casos, o recomendado é que os professores sejam 

ouvidos e sejam tomadas as medidas que possam lhe 

trazer segurança, bem estar, aumentem a sua 

autoes�ma e proporcione a ele melhores condições 

de trabalho. 
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OS DESAFIOS DE PERCURSO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NO ENSINO PÚBLICO  
 

THE PATH CHALLENGES OF  THE DEMOCRATIC MANAGEMENT IN PUBLIC EDUCATION  
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RESUMO 

 
Os princípios de gestão democrá�ca passaram a figurar como tema recorrente da área educacional pela proposta de 
ações par�cipa�vas da comunidade escolar, na conduta de gestão dos recursos materiais e humanos, sobretudo da 
agenda pedagógica, como também pelas objeções de percurso verificadas em incursões prá�cas da inovação gestora 
no ensino público. Um quadro que persiste nos moldes clássicos de gestão, apesar de experiências par�cipa�vas dos 
grupos sociais da escola, mas pontuais e de baixa representa�vidade, conforme as diretrizes democrá�cas de gestão 
escolar.  Este estudo, então, procedeu a uma análise dos aspectos mais gerais sobre gestão democrá�ca, com vista no 
ensino público, atentando aos obstáculos da prá�ca dessa forma dire�va da escola. O método foi bibliográfico por 
tratar-se de abordagem teórica sobre o tema. Demonstrou-se que as diretrizes de gestão democrá�ca estão dispostas 
em lei com apoio de extensa literatura referencial, e que, em termos essenciais, ensejam ações comuns entre os 
segmentos sociais da escola, nas discussões, nas decisões e nos encaminhamentos da prá�ca de ensino com foco na 
qualidade da aprendizagem. Concluiu-se que os princípios de gestão democrá�ca no ensino público ainda cons�tue m 
objeto de longo alcance, em razão do anacronismo das formas gestoras no ensino público, explícitas em paradigmas e 
conceitos de gestão, pautadas em mandos polí�cos e individuais dos núcleos diretores das escolas, ressalvando -se o 
forte discurso da lei.    

 
PALAVRAS -CHAVE: Ensino público; Gestão escolar; Princípios democrá�cos de gestão escolar.  
 

 
ABSTRACT 

 
The democra�c management principles have been highlighted as a recurring theme in the educa�onal area due to the 
proposal of common ac�ons by the school community in the management of material and human resources, 
especially in the pedagogical agenda, as well as by the objec�ons verified in prac�cal incursions of  management 
innova�on. in public educa�on. But it is s�ll convenient to the classic management paradigms, despite the 
par�cipatory experiences of the school social groups, although in an indefinite and occasional way s and of low 
representa�veness, according to democra�c school management guidelines.  So, this study analyzed of the most 
characteris�c aspects of democra�c management, emphasizing in public educa�on and observing the obstacles of the 
path of this school direc�ve form. The research method was bibliographic because it was a theore�cal address on the 
proposed subject. The research demonstrated that the democra�c management guidelines are contained in the law 
with the support of extensive literature on the subject, and that, in essence, they provide common ac�ons between 
the social segments of the school, in discussions, decisions and referrals of teaching prac�ce with focus on quality of 
learning. It was concluded that the principles of democra�c management in public educa�on persist as a far -reaching 
object, due to the anachronism of the managerial forms in public educa�on, explicit in management paradigms and 
concepts, guided by poli�cal and individual mandates of the school principals, except for the strong speech of the law.  
 
KEYWORDS: Public educa�on; School management; Democra�c principles of school management. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os princípios e mecanismos de gestão têm 

cons�tuído um dos mais recorrentes temas no campo 

da educação escolar. O interesse pelo universo da 

gestão escolar pode ser avaliado por expressivas 

incursões acadêmicas, em nível forma�vo e de 

pesquisa, quanto por intensa literatura referencial com 

foco na perspec�va democrá�ca de gestão.  Tais 

abordagens acenam precisamente para formatos de 

gestão, em que escola (via direção), familiares, 

professores, alunos, funcionários e atores ins�tucionais 

estabeleçam coletivamente as diretrizes de ação e 

polí�cas escolares na forma gerencial da estrutura 

escolar, outrora sob a bandeira da centralidade dire�va 

(ESQUINSANI; DAMETTO, 2018; LIMA, 2018). 

A pauta democrá�ca de gestão escolar propõe, 

em tese, ar�cular os diferentes segmentos sociais da 

escola, na discussão e na convergência de ideias e de 

condutas no desenvolvimento do projeto educacional, 

indo além de mecanismos gerenciais. Segundo 

Esquinsani; Dame�o (2018), a concepção de gestão 

democrá�ca estaria firmada em três aspectos básicos: 

par�cipação dos atores escolares de forma organizada; 

valorização dos atores da educação, conferindo -lhes 

autonomia decisória e valorização com o implica�vo da 

autonomia; e, conhecimento e clareza da gestão dos 

recursos materiais, humanos e pedagógicos. 

As menções democrá�cas de gestão escolar 

ascenderam nos ares de redemocra�zação no Bras il, em 

meados da década de 1980, consolidada na 

Cons�tuição Federal de 1988 (CF/1988) que, ao dispor a 

democra�zação do ensino público (ar�go 205), ins�tuiu 

o caráter democrá�co de gestão. Ademais, movimentos 

globais de universalidade do ensino, no início dos anos 

1990, deram impulso à Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB/1996), que se tornou o marco 

legal da educação escolar brasileira, reafirmando os 

princípios democrá�cos de ensino e de gestão da escola 

pública que, a par�r de então, revigorou frentes de 

pesquisas e deu impulso à densa literatura sobre o tema 

(BRASIL, 1988; 1996). 

A expecta�va firmou-se assim em novas 

abordagens de gestão em traços par�cipa�vos dos 

agentes escolares, com vista à reversão de padrões 

clássicos de gestão, centralizada na autoridade da 

direção escolar, que parece resis�r aos acenos 

democrá�cos de gestão, em razão  de interpretações 

diversas e da fragilidade prá�ca do processo, além do 

aspecto polí�co que envolve essa forma gerencial, 

sobretudo proveniente da direção escolar (MORAIS; 

GUIMARÃES, 2017; LIMA, 2018).  

Com base nessas considerações, este ar�go 

tece uma breve análise acerca das formas e das 

dificuldades de gestão na escola pública em perspec�va 

democrá�ca. Trata-se de um recorte temá�co de 

pesquisa de Mestrado em Educação em andamento na 

ABSOULUTE CHRISTIAN UNIVERSITY, nessa linha 

inves�ga�va, que aqui se desdobra a par�r do eixo 

teórico do projeto em desenvolvimento , cuja 

expecta�va é a de contribuir com a elucidação de 

variáveis do problema e com a efe�v idade do modelo 

gestor em questão.   

 

OBJETIVO 

 

Analisar os princípios de gestão escolar em 

perspec�va democrá�ca, considerando-se os desafios e 

as realizações conferidos a esse processo gerencial no 

mecanismo escolar.  

 

METODOLOGIA 

 

Por tratar-se de uma revisão de literatura, a 

abordagem se fundamenta em material teórico 

produzido sobre o assunto, portanto, já experimentado, 

no caso desta pesquisa, postulações temá�cas acerca 

de gestão escolar de orientação democrá�ca.  Segundo 

Triviños (2011) e Minayo (2013), essa categoria de 

pesquisa diz respeito a um problema conhecido 
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previamente discu�do e analisado por vias alterna�vas 

de interpretação, de modo a torná-lo mais explícito; a 

incluí-lo em novas hipóteses e a revê-lo em perspec�va 

prá�ca, além de proporcionar a familiarização com o 

recorte temá�co em estudo. 

Na apuração dos dados, foram consultados 

repositórios acadêmicos, livros e as fontes eletrônicas 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), a Scien�fic Eletronic Library Online 

(SciELO) e a Rede de Revistas Cien�ficas da América 

La�na, Caribe, Espanha e Portugal (Redalyc).  Os 

critérios sele�vos das obras priorizaram as que 

con�vessem o enfoque central da pesquisa e fossem 

associadas às fontes definidas, assim como período de 

publicação recente, em especial, as de conotação 

empírica por implicaram maior peso cien�fico à análise, 

já que trariam fatos acerca da questão proposta.  

 

NOÇÕES DE GESTÃO ESCOLAR 

 

A forma gerencial das ins�tuições escolares 

esteve peculiarmente atrelada ao da administração 

corpora�va, a engrenagem escolar gerida aos moldes 

empresariais, em que um centro de comando de um ou 

mais membros atuavam em todo o processo de gestão  

(termo de sen�do la�no ges�o, onis ação de 

administrar, de dirigir; gerência) (HOUAISS, 2007). O 

modelo clássico administra�vo, centralizado e de 

comando, pautou, então, o desenvolvimento e o 

histórico condutor dos programas escolares (LIMA, 

2018). 

As teorias da administração cien�fica 

difundidas pelo taylorismo e pelo fayolismo na virada 

dos séculos XIX e XX foram deslocadas para o campo 

educacional, tanto no modelo de gestão quanto na 

formação de mão de obra frente às necessidades 

capitalistas sob o rótulo moderno de administração e 

eficiência (LIMA, 2018; OLIVEIRA; VASQUES-MENEZES, 

2018). Um centro gestor, portanto, com satélites 

colaboradores para o andamento da empresa e da 

escola, o que sugeria o fato de que “nem a a�vidade de 

gestão nem a ins�tuição escolar terem sido 

historicamente construídas a par�r de obje�vos 

democrá�cos” (LIMA, 2018, p.21).  

Nesse mapa conceitual, o sen�do de gestão 

escolar consolidou-se como acúmulo de funções, 

deliberações e controle pela direção supostamente 

ar�culada com os demais segmentos sociais da escola, 

esses, contudo, historicamente em quase posição 

subalterna. O sen�do de gestão escolar foi assim 

desvinculado da concepção administra�va, já que se 

passou a sugestão de cole�vidade na condução da 

estrutura escolar (SCHÜTZ; FUCHS, 2018; OLIVEIRA; 

VASQUES-MENEZES, 2018). Isso pelo fato de que, 

“gerenciar uma escola é diferente de gerenciar outras 

organizações sociais, devido à sua finalidade, estrutura 

pedagógica e às relações internas e externas” 

(OLIVEIRA; VASQUES-MENEZES, 2018, p.880). 

De modo geral, passou-se a conceber gestão 

escolar, sem o viés democrá�co de ação, como 

a�vidade gerencial com o fim do desenvolvimento 

escolar por vias organizacionais e delibera�vas sob a 

orientação de um centro gestor (ALMEIDA NETO, 2017). 

Ou, também, “a a�vidade pela qual se mobilizam meios 

e procedimentos para a�ngir os obje�vos da 

organização e envolve aspectos geren ciais e técnico-

administra�vos (OLIVEIRA; VASQUES-MENEZES, 2018, 

p.880). 

Com a proximidade do século XXI, período 

histórico de pretensa modernidade e de valores e 

direitos humanos, individuais e cole�vos, elevaram-se 

aspirações democrá�cas dos governos e das polí�cas 

sociais, inclusive na seara educacional, com a 

democra�zação dos sistemas de ensino implícita em 

movimentos globais para acesso universal à educação 

escolar, na virada das décadas 1980/90 , nas letras da 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos 

(Conferência de Jom�en, na Tailândia – 1990) 

(ZIENTARSKI et al, 2019). E a forma clássica de gestão 

escolar, então, ensaiaria um perfil, cujo complexo de 

204204



 

ações estaria dividido entre os segmentos sociais do 

exercício escolar. Como explica Lima (2018, p.21): 

 
Tal ideal é bastante recente, tendo sido 
reforçado a par�r do momento em que a 
educação foi considerada um direito 
humano fundamental e que à escola 
foram atribuídas responsabilidades de 
educação para todos e de formação de 
cidadãos democrá�cos. 
 

 

Os princípios de gestão democrá�ca assim 

conferem mudança ins�tucional de gestão, na forma de 

atribuições e responsabilidades entre os agentes sociais 

e copar�cipes do empreendimento escolar 

(NASCIMENTO; CAVALCANTE, 2017) . É o que corrobora 

o entendimento de Morais; Guimarães (2017) ao 

considerar a representação democrá�ca de gestão por 

meio de grupos de trabalho, normalmente como 

conselhos de alunos, professores, funcionários e 

familiares ar�culados com a direção da escola.  Dessa 

forma, segundo essas autoras, “As decisões não 

ocorrem unilateralmente de cima para baixo, mas de 

forma linear, já que cada indivíduo par�cipa direta ou 

indiretamente, das decisões administra�vas em prol dos 

obje�vos comuns (p.106). 

Em suma, o regime democrá�co de gestão 

escolar essencialmente ar�cula agentes sociais, no 

sen�do de estabelecer parâmetros de acesso e de 

atuação às/nas demandas de ensino, as quais dizem 

respeito não apenas à direção da escola, outrora centro 

de poder e de decisão, mas a toda a comunidade 

par�cipante dos desdobramentos gerenciais do ensino. 

Contudo, uma busca incessante, tendo em vista as 

incursões até aqui repletas de desafios de percurso, 

desde o assentamento cons�tucional e 

infracons�tucional dos disposi�vos legais de 

democra�zação do processo gestor no ensino básico 

nacional (BRASIL, 1988; 1996).  

 

PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICOS NA GESTÃO  

DO ENSINO PÚBLICO 

 

O marco revisionista de gestão escolar, 

moldada historicamente no eixo diretor da organização 

da escola é ins�tuto recente, meados de 1980/1985, 

por ocasião do fim do úl�mo governo militar e da 

democra�zação do ensino público brasileiro, em via 

cons�tucional (MORAIS; GUIMARÃES, 2017; SCHÜTZ; 

FUCHS, 2018). O panorama polí�co desse período 

insinuava reabertura par�cipa�va da sociedade por 

meio de princípios democrá�cos, e a democra�zação do 

sistema de ensino e das formas de gestão foi 

consagrada na CF/1988, no ar�go 205 e 206 e 

respec�vos incisos, destacando a “[...] VI - gestão 

democrá�ca do ensino público, na forma da lei” com 

foco na garan�a de qualidade (BRASIL, 1988). 

Com base na lei cons�tucional, decorreu uma 

sequência de documentos legais e de metas, como a 

LDB/1996, criada como lei referencial do sistema de 

ensino público com princípios de acesso universal à 

escolarização, indiferente a quaisquer condições da 

pessoa, e de gestão par�cipa�va da comunidade 

escolar.  

 

[...] Art. 14. Os sistemas de ensino 
definirão as normas da gestão 
democrá�ca do ensino público na 
educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes 
princípios: 
I - par�cipação dos profissionais da 
educação na elaboração do projeto 
pedagógico da escola; 
II - par�cipação das comunidades escolar 
e local em conselhos escolares ou 
equivalentes. 

 

O disposi�vo legal da LDB/1996 passou a 

definir as linhas específicas e os principais segmentos 

sociais da escola, de modo a ar�cular e operacionalizar 

o processo gestor democrá�co por meio de grupos de 

trabalho ou conselhos. De uma forma ou de outra, a lei 

garantiu a par�cipação comum da direção escolar, 

alunos, professores, familiares e das comunidades 

locais. 
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Como recurso de apoio à LDB/1996 no campo 

específico das orientações e formação de grupos 

conselheiros para os desafios da gestão escolar, foi 

editada a Portaria n.2.898, de 28 de julho de 2004 pelo 

Ministério da Educação, estabelecendo o Programa 

Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares, no 

sen�do de ampliar a par�cipação dos segmentos sociais 

da escola nos processos de gestão, em parceria com as 

Secretarias de Educação e Universidades (BRASIL, 2004). 

Contudo, as planificações técnicas, polí�cas e 

operacionais da proposta não têm sido suficientes para 

as demandas da proposta que, em caso concreto, 

normalmente empreende sele�vidade (ARCÊNIO; SILVA, 

2019; BATALHA, 2019).  É o que sugere o excerto teórico 

a seguir, ao afirmar que: 

 

É bem verdade que muitas escolas não 
facilitam a par�cipação do segmento pais 
e, muito menos incen�vam o 
desenvolvimento de parceria. Têm medo 
da aproximação do segmento pais, e 
então burlam essa par�cipação, ao 
escolher pais amigos ou conhecidos do 
gestor (ARCÊNIO; SILVA, 2019, p.103).  
 
 
 

Em forma de programa de metas, o Plano 

Nacional de Educação (PNE) como coadjuvante das 

diretrizes de gestão es�pulou o acesso universal ao 

ensino básico no período de dez anos, inicialmente de 

2004 a 2014, posteriormente, de 2015 a 2024, e 

avaliados a cada fim de decênio. Na Meta 19 são 

descritas as formalidades e previsões do alcance da 

gestão escolar no ensino público com a sequente 

redação:   

 
O PNE tem como principal obje�vo 
assegurar condições, no prazo de 2 (dois) 
anos, para a efe�vação da gestão 
democrá�ca da educação, associada a 
critérios técnicos de mérito e 
desempenho e à consulta pública à 
comunidade escolar, no âmbito das 
escolas públicas, prevendo recursos e 
apoio técnico da União para tanto 
(BRASIL, 2015, p.313). 

 
A esse universo legal juntam-se outros 

disposi�vos, que tratam da questão, estabelecendo 

provimento técnico e operacional para formação de 

quadros gestores nas unidades escolares, embora, 

segundo Souza; Pires (2018), após estudos em relatórios 

e documentos, inclusive em nível local, “o material 

demonstrou uma focalização da legislação na gestão da 

escola, sendo que pouquíssimas leis estaduais tratam da 

gestão democrá�ca do sistema de ensino” (p.1). Mesmo 

porque a LDB/1996 delega aos sistemas de ensino (no 

caso, aos entes federa�vos) a livre forma de gestão 

escolar (BRASIL, 1996), contudo, a própria legislação 

(CF/1988 e LDB/1996) suscita dúvidas quanto à 

extensão da proposta, se apenas no âmbito da escola, 

ou se associada às demais ins�tucionais do sistema de 

ensino que, a rigor, seria o mais coerente  (SOUZA; 

PIRES, 2018). 

De qualquer modo, como referencial 

orientador dos princípios democrá�cos do ensino e da 

gestão escolar, a legislação deu suporte aos sistemas de 

ensino para, dentro de condições específicas, 

organizarem normas e operações próprias nas formas 

de gestão. Portanto, evidente contribuição ao modelo 

de gestão do ensino a par�r da CF/198, com proposta 

inovadora nesse aspecto (SOUZA; PIRES, 2018).   

Ademais, o corpo legal de gestão democrá�ca 

no ensino tem o apoio de denso marco teórico sobre da 

questão com discussões, análises e propostas para 

a�ngir o obje�vo democrá�co de gestão, na busca da 

qualidade do ensino. No rol das abordagens, revelam-se 

os mais diferentes vieses analí�cos da própria legislação 

e da respec�va efe�vidade, assim como de incursões 

prá�cas em processos de gestão democrá�ca no ensino 

público com respostas a questões quanto a realizações 

prá�cas e aos desafios encontrados no percurso de 

intervenções concretas de tais princípios de gestão 

escolar.  
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UM RETROSPECTO DAS FORMAS DE GESTÃO 

DEMOCRÁTICA NO ENSINO PÚBLICO 

 

O ordenamento legal, implica�vo de princípios 

democrá�cos para o sistema público nacional de ensino, 

talvez cons�tuísse a pedra angular para uma escola, de 

fato, universalmente acessível e de gestão de mocrá�ca. 

Mas a questão é que, lidar com mudanças no espectro 

social, cultural, polí�co e educacional brasileiro, depara -

se com rupturas de processos históricos nem sempre 

possíveis, ou de di�cil descon�nuidade e inovação. É o 

caso de mudanças na área educacional, repleta de vícios 

e paradigmas colonialistas sob o amparo da 

centralidade e do autoritarismo, que a gestão escolar 

tanto ainda reproduz (ZIENTARSKI et al, 2019). 

Em retrospecto, os princípios de gestão 

democrá�ca no circuito escolar evidenciam ineficiência 

em abordagens prá�cas, restringindo-se a casos 

pontuais e operacionalmente reduzido a alguns agentes 

escolares, sobretudo ainda na voz úl�ma da direção 

escolar, nos moldes clássicos de gerência, na imensa 

maioria, vinculada a interesses polí�cos (ZIENTARSKI et 

al, 2019). E as dificuldades se iniciam na definição do 

diretor, agente que teria (ou tem) a incumbência de 

organizar a rede comum de gestão das frentes atuantes 

dos programas escolares. O que, segundo Zientarski et 

al (2019, p.20): 

 

Esta centralidade acabou gerando 
mudanças, visando manter o status quo, 
reproduzindo no co�diano da escolha 
(eleitoral) dos gestores (diretores) das 
escolas públicas prá�cas do co�diano 
polí�co-eleitoral brasileiro–sistema 
clientelista e mandatário do poder local. 
 

  

Há um quadro promissor,  em termos de 

efe�vidade da prá�ca gestora escolar em perspec�va 

democrá�ca. Isso em razão da abertura de espaços 

interven�vos dirigidos aos agentes escolares, conforme 

a planificação e o exercício descritos em aportes legais e 

reforçados por literatura referencial.  E o ponto mais 

evidente diz respeito aos Conselhos, ou mais 

especificamente, à formação deles que, em tese, 

tomam (ou tomariam) parte da gestão (SCHÜTZ; FUCHS, 

2018; SOUZA, 2019). 

Mas, pesquisas recentes demonstram a 

inexistência desses polos de gestão, ou, quando 

concretos, de par�cipação pontual ou secundária. A 

começar, por exemplo, pela escolha do diretor, que se 

vale de alguns modelos para tal, como a via sele�va e a 

eleição, ou a indicação polí�ca, o mais incidente nesse 

sen�do (CHAVES et al, 2018), fatores pouco atentos às 

competências e habilidades do gestor para a 

organização de um corpo dirigente atuante e 

proficiente. Para efeito compara�vo, algumas 

inves�gações podem elucidar os pontos incompletos 

abordados quanto ao retrospecto de prá�cas de gestão 

escolar em sen�do democrá�co.  

Oliveira et al (2017) realizou pesquisa por meio 

de estudo de caso com a técnica de entrevista, 

portanto, abordagem qualita�va, no sen�do de apurar 

o perfil gestor de escola de ensino fundamental com 

500 alunos aproximadamente. Conforme a pesquisa, de 

2000 a 2009 o corpo gestor foi formado por diretora 

concursada e servidora do Estado (São Paulo), vice-

diretora e coordenadora (ambasl professoras da Escola), 

grupo gestor subs�tuído por indicações polí�cas de 

2010 a 2012, período de três anos que apresentou 

diferenças qualita�vas na aprendizagem dos alunos em 

relação às metas oficiais anteriores, como o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).  

Houve menção a outros segmentos da 

comunidade escolar em forma de Conselhos na gestão 

até 2009; contudo sem indica�vos tais nas etapas 

sequentes de gestão, com decréscimo nos índices de 

aprendizagem dos alunos. Foram declaradas 

dificuldades de relacionamento e de associação com os 

demais grupos sociais da Escola (OLIVEIRA et al, 2017). 

O trabalho de Zientarski et al (2018), em 

apuração documental com apoio bibliográfico e 
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jornalís�co e de abordagem qualita�va, iden�ficou nos 

Estados nordes�nos grupos polí�cos familiares 

diretamente vinculados às questões educacionais, 

inclusive com influência na indicação dos gestores e da 

manutenção predominante no modelo centralizado de 

gestão escolar. No Piauí, em 224 municípios 

inves�gados, 62,95% deles apresentaram esse sistema; 

em 101 municípios de Alagoas, 51,49%; e no Maranhão, 

em 216 municípios, 48,15%. Os demais nessas 

condições variaram de 46,67% a 25,11%. 

O fato é que pesquisas empíricas evidenciam 

estágios e dificuldades organizacionais da comunidade 

escolar em termos de gestão. Há passivos ar�culatórios, 

estruturais e operacionais entre as partes para o efe�vo 

processo de gestão democrá�ca na escola pública, 

indica�vos densamente abordados na literatura, sejam 

em perspec�va teórica, como nos trabalhos de Almeida 

Neto (2017), Esquinsani; Dame�o (2018), Schütz; Fucks 

(2018) e de Souza (2019), ou atrelada a resultados de 

inves�gações no campo prá�co da escola , como os dos 

trabalhos apresentados. 

 

GESTÃO ESCOLAR: OS DILEMAS DE PERCURSO DO 

MODELO DEMOCRÁTICO NO ENSINO PÚBLICO  

 

As abordagens precedentes deixaram 

inequívocas as dificuldades encontradas na seara 

escolar para ar�culação e instalação de cole�vos 

gestores. Entre intervenções pontuais e de ausência 

completa de gestão compar�lhada, os princípios 

democrá�cos de gestão escolar transitam em meio a 

dilemas de percurso. E os implica�vos nesse aspecto 

começam com o centro da gestão e das ar�culações 

estruturantes do pretenso corpo gestor, 

condicionamento comumente discu�do na literatura 

(ALMEIDA NETO, 2017; CHAVES et al, 2018;  SCHÜTZ; 

FUCHS, 2018; SOUZA, 2019). 

O desenho do núcleo de gestão tem dependido 

basicamente do epicentro dire�vo, que promove as 

formas organizacionais de par�cipação cole�va dos 

demais segmentos escolares. Uma vez man�dos os 

vícios e paradigmas clássicos de gestão, a tendência se 

revela em baixa representa�vidade na arrumação 

gerencial do mecanismo escolar, em alguns casos, por 

meio de conselhos, que visam mais aspectos 

administra�vos e financeiros do que pedagógico 

(BORDE; DAMASCENO, 2019). 

As formas sele�vas da direção escolar, 

normalmente por concurso, eleição e, em larga 

reincidência por indicação polí�ca têm contribuído para 

a omissão ou resistência aos princípios democrá�cos de 

gestão escolar (OLIVEIRA et al, 2017; CHAVES et al, 

2018; SOUZA; PIRES, 2018; SOUZA, 2019). E o próprio 

centro de poder, supostamente predisposto à costura 

polí�ca do organograma gestor, não raramente, 

ressente de competências necessárias a tal 

empreendimento, o que, por certo, tende a distanciar -

se do perfil democrá�co de gestão por vácuos de 

conhecimento e de ação polí�ca, que acometem, não 

apenas lados dire�vos, mas também a família, alunos, 

professores e funcionários, na quase totalidade dos 

núcleos escolares, impondo dificuldades par�cipa�vas 

nos processos de gestão (ALMEIDA NETO, 2017; 

SCHÜTZ; FUCHS, 2018) 

Assim, interesse e aspectos culturais (por 

exemplo, educação escolar, visão de mundo e 

percepção crí�ca) implicam essencialmente nas 

disposições estruturais e operacionais de gestão, 

sobretudo em segmentos populares menos 

escolarizados, em que se encontram a expressiva 

maioria das famílias usuárias da escola pública e parte 

dos demais agentes escolares com baixa par�cipação 

gestora. Segundo Schütz; Fuchs (2018, p.30), “O que 

ocorre é que os segmentos, quando acionados para 

par�cipar das decisões, podem se sen�r inseguros e não 

preparados para analisar, refle�r e opinar sobre tais 

atribuições”.  Ou, como reforça Almeida Neto (2017, 

p.289/290), “toda a comunidade necessita de formação 

que possibilite sen�rem-se eficazes na par�cipação”.  
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Dessa forma, sem es�mulo e sem 

conhecimentos, ou interesse necessários, as 

oportunidades e condições par�cipa�vas se restringem 

a incursões pontuais e de baixo alcance do exercício 

democrá�co de gestão. É o que reafirmam as palavras 

de Schütz; Fuchs (2018, p.37): 

 

Tal perspec�va também está vinculada à 
formação humana, ao exercício 
democrá�co e à democra�zação da 
sociedade e também à universalização das 
condições obje�vas da educação, a fim de 
que todos se sintam responsáveis e 
comprome�dos com o processo 
educa�vo.  
 
 
 

Neste cenário, a visão pessoal e polí�ca na 

figura da direção também cons�tuem a equação dos 

dilemas de percurso do exercício democrá�co de gestão 

no ensino público. E, com frequência, obstáculos às 

relações interpessoais, na forma de conflitos e 

interesses próprios com desgaste aos demais do 

entorno da gestão (professores, alunos e funcionários). 

Trata-se de um ambiente que, de acordo com Schütz; 

Fuchs (2018, p.31/32): 

 

Afasta cada vez mais as prá�cas de gestão 
no interior da escola que ainda privilegiam 
o individualismo, a desconfiança, a 
acomodação e o egoísmo, em que o 
administrador reduz-se a mero 
repassador de ordens. 
 
 
 

Portanto, os princípios de gestão democrá�ca 

trazem o propósito ar�culatório dos segmentos sociais 

da escola para o trabalho comum de gestão. Contudo, 

não basta observar a hegemonia da lei ou aportes 

discursivos ao efe�vo implemento de gestão cole�va . É 

necessário romper-se com centralismos polí�cos e com 

visão individual, fatores classicamente presentes nas 

formas de gestão do sistema escolar, para dar lugar à 

voz, à livre opinião e, de fato, à par�cipação comum dos 

agentes escolares, no contexto do ensino público.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo demonstrou que o ideário 

democrá�co de gestão escolar trouxe a perspec�va de 

ações comuns entre os segmentos escolares, no 

diálogo, no planejamento e na condução do ensino. 

Assim, direção escolar, professores, alunos, familiares e 

funcionários teriam força cole�va em esforço comum e 

em decisões sobre as polí�cas e os programas escolares, 

parâmetros operacionais previstos em lei e orientados 

por densa literatura, mas de observância limitada, 

frente às resistências ao processo de gestão 

democrá�ca, sobretudo as de ordem social e polí�ca.  

Constatou-se que os desafios ainda são muitos 

na concre�zação do ideal democrá�co de gestão no 

ensino público, que já toma corpo pela escolha da 

direção escolar, na maioria das vezes, por via polí�ca 

sem atenção às competências necessárias à atuação 

democrá�ca de gestão, alheia a parcerias com os 

demais grupos sociais da escola, não raro, por 

compromissos com grupos polí�cos e por posturas 

egocêntricas. Além do que é percepção corrente a frágil 

capacidade organizacional de professores, alunos, 

familiares e funcionários, aqueles normalmente por 

desinteresse, estes por desconhecimento dos princípios 

e mecanismos de gestão democrá�ca. Há, de fato, um 

forte simbolismo aos preceitos de gestão democrá�ca 

no ensino público, mas ainda de largo apelo no discurso 

da lei. 
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REFLEXÕES SOBRE A INDISCIPLINA NO CONTEXTO ESCOLAR 
 

REFLECTIONS ON INDISCIPLINE IN THE SCHOOL CONTEXT 
 
 
 

Maria Aparecida Souza 1 
 
 

RESUMO 
 

Este ar�go cien�fico vem propor um novo olhar reflexivo sobre questões da indisciplina no co�diano  das escolas 
atuais, que tem sido vista como um problema e desvio de normas disseminadas nos sistemas escolares, que vem 
inviabilizando as prá�cas educacionais. Assume-se enfoque preven�vo como suporte ao enfrentamento  do 
desafiador problema e, ao mesmo tempo enfa�za-se algumas técnicas e sugestões, além de uma postura 
compar�lhada através da parceria em bases democrá�cas. Pode -se perceber que as diversas formas de indisciplina 
existentes surgiram das comunidades que apareceram atropeladamente, perdendo o gr ande foco do termo é�ca 
que se resume aos bons costumes, o respeito e o amor o próximo.  
 
PALAVRAS -CHAVES: Indisciplina, educação, prá�cas educacionais.  
 
 

ABSTRACT 
 

This scien�fic ar�cle proposes a new reflec�ve look at issues of indiscipline in the daily life of current schools, 
which has been seen as a problem and devia�on from norms disseminated in school systems, which has made 
educa�onal prac�ces unfeasible. A preven�ve approach is assumed as support to face the challenging problem 
and, at the same �me, some techniques and sugges�ons are emphasized, as well as a shared stance through 
partnership on democra�c bases. It can be seen that the various forms of indiscipline that existed emerged from 
the communi�es that appeared in a hurry, losing the great focus of the term ethics that boils down to good 
customs, respect and love for others. 
 
KEYWORDS: Indiscipline, educa�on, educa�onal prac�ces.  
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INTRODUÇÃO 
 

A educação é indispensável e fundamental para 

a formação dos sujeitos, é través dela que são 

adquiridos conhecimentos, habilidades e saberes 

específicos e indispensáveis para vivermos e 

convivermos em sociedade. Para exercer as variadas 

funções no mercado de trabalho as pessoas precisam 

ser capacitadas e qualificadas cada vez mais e, para que 

isso aconteça é importante a sua formação escolar, 

empenho e determinação. Considera-se que a escola é 

um espaço relacional de exercício do direito de  

cidadania, e deve se organizar para atender ao direito 

do estudante de ter uma escola de qualidade, que 

transmita e ensine, promova a aprendizagem da 

convivência social do aluno e, o desenvolvimento do 

seu potencial de acordo com a sua vivência e prá�ca no 

seu dia-a-dia. 

A indisciplina sempre fez parte da história da 

educação e é compreendida como uma violação, uma 

desobediência às regras relacionadas a determinados 

espaços ou situações. No século XX, ocorreram tantas 

mudanças no cenário da escola, onde o conceito de 

disciplina vai estar fortemente ligado à nação de 

controle sobre a conduta, contando com diversos 

aparatos tais como a avaliação educacional. Vemos 

então que a noção de indisciplina como contraposição 

de disciplina, pode ser associada, por exemplo, aos 

sen�dos de ausência de conhecimento, ou conduta 

contestatória ou divergente dos esquemas de controle 

social. 

Para Estrela (1992, p.17) a (in)disciplina pode 

ser pensada como negação da disciplina, ou como 

desordem proveniente da quebra das regras 

estabelecidas pelo grupo e tão fenômeno tem sido 

intensamente vivenciado nas escolas, apresentando-se 

como uma fonte de estresse nas relações interpessoais, 

quando associada a situação de conflito em sala de 

aula, e como uma barreira à efe�va aprendizagem. 

A noção de indisciplina será considerada 

levando-se em conta três situações especificas de 

ocorrências. Primeiro lugar, ela está inserida nas 

condutas dos alunos nas diversas a�vidades 

pedagógicas, seja dentro ou fora da escola. Em outro 

momento ela aparece sob dimensão dos processos de 

socialização e relacionamentos vivenciados pelos 

alunos, em relação com seus pares. E com profissionais 

da educação, o contexto escolar com suas a�vidades 

pedagógicas. Por úl�mo aparece a indisciplina no 

contexto do desenvolvimento cogni�vo dos 

estudantes. Assim, a indisciplina pode ser definida 

como os critérios e expecta�vas assumidos pela escola 

(que refletem o pensamento da comunidade escolar) 

em termos de comportamentos, a�tudes, socialização, 

relacionamentos e desenvolvimento cogni�vo e aquilo 

que demonstram os estudantes, em termos de 

contexto social. 

 

METODOLOGIA 

 

Nesse sen�do, o presente ar�go pretende 

através de pesquisa, análise reflexiva e de cunho 

bibliográfica, tendo natureza qualita�va, exploratória, 

descri�va e não experimental  conceituar o termo 

disciplina tendo como autor de referência o filósofo 

Michel Foucalt, iden�ficando as causas da indisciplina e 

seu significado frente às transformações ocorridas ao 

longo do tempo, tendo em mente que a educação está 

imbricada com outros fatores, como a globalização, a 

tecnologia, as transformações polí�cas e co�dianas a 

formação dos professores, enfim, as experiências  socias 

em geral, sempre dinâmicas e mutáveis. Busca-se 

também apontar algumas alterna�vas teóricas e 

prá�cas que possam orientar os docentes a enfrentar 

este problema que tanto infere nossas escolas em sua 

prá�ca educa�va. 

OBJETIVO GERAL 

Iden�ficar causas e efeitos da indisciplina, que 
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veem dificultando o bom andamento escolar em sala de 

aula.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Refle�r sobre as causas que levaram os alunos 

tornarem-se indisciplinados no ambiente escolar; 

Propor ferramentas que levem os alunos a 

aprenderem a noção de limites e perceberem a 

existência de direitos e deveres para todos.  

Analisar os male�cios que a indisciplina produz 

na sala de aula. 

 

CAUSAS E FATORES ATENUANTES DA INDISCIPLINA  

 
O ambiente escolar atua como espaço onde 

aprendemos a ser sujeitos portadores de valores, 

carregados de concepções acerca do mundo e da 

cultura que nos cerca a todo tempo. Através da 

educação adquire-se conhecimentos cien�ficos que 

fazem com que o homem possa a cada dia criar, 

produzir e desenvolver as suas habilidades em várias 

áreas do conhecimento cien�fico e tecnológico. A 

escola também pode ser um espaço de vivências 

disciplinas democrá�cas. A vida na escola ocorre em 

um determinado tempo e em determinado espaço. À 

escola é atribuída a tarefa imensa de favorecer aos 

estudantes a compreensão do movimento dialé�co que 

impregna as relações entre o homem, a natureza e a 

cultura no seu co�diano de tempo. Para exercer uma 

mediação pedagógica consciente e disciplinar. O tempo 

escolar, aqui entendido, compreende o período de 

vivência pedagógica do estudante no ambiente escolar 

durante o curso básico. O tempo escolar requer uma 

aprendizagem significa�va e pedagógica para toda a  

vida. 

Entretanto, ao observar a maioria das escolas do 

nosso país, no dia-a-dia, ouvimos muitos relatos de 

profissionais do ensino, declarando e evidenciando que 

a educação vem atravessando um período de crise. 

Onde as ins�tuições escolares vêm enfrentando 

múl�plos problemas preocupantes, dentre eles, a 

indisciplina dos alunos. Pode-se iden�ficar que a 

mesma é um dos grandes desafios a serem enfrentados 

pelos professores, que em diversas circunstâncias, não 

sabem como atuar perante essas questões que abrange 

e afeta a todos os envolvidos no processo educa�vo e 

que causa inúmeros prejuízos para o bom andamento 

do processo de escolarização. 

Hobbes (2003) defende a concepção de que o 

homem, desde seus tenros anos, em seu estado 

natural, não possui inclinações morais e sociais, o que 

dentro do contexto da indisciplina escolar demonstra 

que, claramente, a tarefa de ajustamento do ser 

humano é completamente di�cil e que, tal questão, 

torna-se consequentemente digna de amplo deba�da e 

inves�gação. 

Além de construir um problema, a indisciplina na 

escola tem algo a dizer sobre o ambiente escolar e 

sobre a própria necessidade de um avanço pedagógico 

e ins�tucional. Segundo Estrela (1995, p 65), é 

sobretudo o professor que produz e comunica normas 

sociais que julga necessárias para exercer sua ação 

pedagógica e, assim prescreve determinadas posturas e 

regras a serem aceitas, levando-se em consideração as 

variações existentes entre cada professor, d entro da 

sua logís�ca e ação em suas aulas. Nessa conjuntura, a 

má formação inicial e con�nuada dos professores 

contribui para que não pensem cri�camente sobre a 

função que desempenham como educadores, acabando 

por colaborar com a con�nuidade da sociedade e da 

educação exclusivamente, e negligenciar seu papel 

disciplinador, que visa vencer certas tendências sociais 

contemporâneas de forte influência, que não ajudam a 

melhorar a consciência moral, individual e cole�va 

Soma-se a isso, o fato de que os educadores, 

preponderantemente, não estão aptos a lidarem com as 

crianças e adolescentes, levando em conta os aspectos 

psíquicos e sociais dessa faixa etária (SILVA, 2003, p.  

263), o que os leva à desempenharem o processo 

disciplinador de forma inadequada e muitas vezes sem 
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devida discussão com os alunos, sem que aquelas 

atendam às suas expecta�vas e necessidades. 

Nos úl�mos 20 anos, tem sido notório o 

fortalecimento dos meios de comunicação, sobretudo 

da Internet. Seus impactos sob os padrões culturais e 

relações sociais são evidentes ao decorrer da história, 

desta forma, pais e professores têm compar�lhado o 

processo educa�vo de suas crianças com os novos 

agentes de entretenimento em massa, pois segundo 

Silva (2003, p. 254) tais veículos, eficientemente 

comunicam valores, concepções, atuando de 

veementemente na construção da personalidade e da 

moral. 

Portanto, muito do comportamento 

indisciplinado nas escolas, pode ser é um espelho da 

absorção dos conteúdos expostos pelos meios de 

comunicação. Entretanto, é fundamental, ter-se em 

mente o a expressão de La Taille (1998) que as crianças 

não são como “esponjas”, mas possuem filtros que são 

construídas de acordo à relação estabelecida com suas 

figuras educadoras, o que ressalta o papel 

determinante dos pais e dos professores enquanto 

principais atores no processo disciplinador.  

Outro aspecto relevante, que jus�fica a 

predominância da indisciplina no ambiente escolar, 

trata-se da falha das sanções tradicionais. Boa parte 

das punições mais executadas não são mais temidas 

pelos alunos, como por exemplo, o contar aos pais, a 

expulsão da aula e o colocar de cas�go, o que acentua 

a necessidade em se tecer novas formas de se lidar com 

o comportamento indisciplinado e que promovam a 

reflexão. 

Encontram-se ainda questões que relacionam-se 

à indisciplina as quais incluem também o ambiente 

escolar e as condições de ensino aprendizagem, os 

modos de relacionamentos humanos, o perfil dos 

alunos e a sua capacidade de se adaptar aos esquemas 

da escola, como também as condições vivenciadas o 

núcleo família. 

É evidente que a indisciplina apresenta suas 

causas em raízes diversas, que abrangem as citadas à 

cima e diversos outros fatores, em mais ou menos 

proporção. Sejam esses fatores socias, econômicos, 

psicológicos ou de outra ordem, tudo o que gera 

interferência no universo da criança ou adolescente 

afeta seu comportamento e suas compreensões de 

mundo. Dado esse amplo contexto, as soluções a serem 

empregadas ultrapassam aquilo que cabe ao ambiente 

escolar desempenhar, dessa forma, deve-se assumir 

um olhar mul�facetado quanto aos atenuantes da 

indisciplina, a fim de se promover ferramentas que 

possa dirimir esse problema. 

 
CONSEQUÊNCIAS E CAMINHOS PARA SOLUÇÃO 

 
Conforme Giancanterino, a disciplina: 
 

Em sen�do didá�co, representa a maneira 
de agir do educando, no sen�do de 
cooperação no desenvolvimento das 
a�vidades escolares e respeito pelos 
colegas (GIANCATERINO, 1989, p.25).  

 
 

Assim, tal concepção elucida uma das grandes 

consequências do comportamento indisciplinado na 

escola: a quebra da relação de cooperação e respeito 

entre os colegas, o que implica, em boa parte das 

vezes, em conflitos e violência verbal e �sica, que 

fragilizam os laços e segregam os indivíduos. 

Para o mais, talvez o desdobramento mais 

preocupante da indisciplina na escola é o fraco 

rendimento dos alunos. A cada cem alunos do ensino 

básico, cerca de 12 estão com um atraso escolar de 

dois anos ou mais, segundo dados de 2016 compilados 

pela plataforma QEdu e o MEC, com base em dados de 

censo realizado em 2007 afirma que esse índice de 

defasagem na aprendizagem e na conclusão do curso 

escolar devem-se às questões de indisciplina, pois essas 

dificultam tanto o relacionamento social quanto a 

aprendizagem. As tendências indisciplinadas levam à 

um ambiente de inquietação que prejudica a percepção 

cole�va e, desencadeiam um desinteresse pelas 
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tarefas escolares (OLIVEIRA, 2005, p.21). 

Diante do exposto, se faz necessário o 

estabelecimento de esforços compar�lhados entre 

escola e família, uma vez que a aprendizagem não se dá 

apenas no ambiente escolar e par�cipação das famílias 

na vida escolar facilita a integração dos alunos. A 

parceria e a cumplicidade com os pais dos alunos, seus 

familiares, melhora consideravelmente a imagem e o 

bom andamento da escola e o seu vínculo com 

entorno, estudo como o de Maranhão (2004) 

comprovam que o envolvimento dos pais está 

posi�vamente correlacionado com os resultados 

escolares dos alunos. Assim, os pais enquanto 

responsáveis legais, morais e educacionais dos seus 

filhos em termos disciplinares devem con�nuar 

exercendo o papel principal de educadores dos seus 

filhos, pois são indispensáveis na formação de sua 

caminhada escolar. 

A escola, enquanto espaço especializado da 

sociedade para oferecer oportunidades educacionais 

que garantem a educação básica de qualidade para 

todos, deve deixar de encarar o aluno indisciplinado 

como um problema. O problema não está no aluno em 

si, mas eles são o prenúncio da dinâmica escolar e 

familiar e, é sobre essa dinâmica que deve-se 

concentrar as ações solucionais. Além disso, a escola 

não deve se ocupar em culpabilizar a família pelas más 

condutas de seus alunos, ignorando, muitas vezes as 

mazelas sociais que podem interferir na estrutura 

familiar. A culpabilização coerente o u não, não gera 

resolu�vidade, apenas exime, ou torna a escola alheia à 

seu papel enquanto educador. (SILVA,  2003). 

A capacitação psicopedagógica a toda a equipe 

da ins�tuição escolar é ines�mável dentro de tal 

contexto, uma vez que proporciona entendimento e 

embasamento teórico- metodológico para se lidar com 

os alunos e adolescentes de acordo suas peculiaridades 

e de forma que contribua para a saúde mental do 

próprio docente. O professor também deve guiar suas 

ações metodológicas a fim de proporcionar uma 

ar�culação entre os conteúdos e à vida, tornando-se 

assim mais atra�va ao aluno, a associação de 

conhecimentos. Além disso o estabelecimento de 

diálogo e sanções coerentes, como também a 

supressão de qualquer forma de humilhação e o 

estabelecimento de um ambiente democrá�co onde as 

normas sejam discu�das e produtos de um consenso 

leva à construção de indivíduos autônomos e ao 

desenvolvimento intelectual e moral (Silva, 2003). É 

preciso exercer a autoridade que legi�ma a educação. 

Isto significa também respeitar a personalidade dos 

alunos que devem expor sua opinião. A educação 

necessita de autoridade, mas não de autoritarismo.  

 

CONCLUSÃO 

 

Para aprender  o aluno deve ser es�mulado por 

um meio ambiente favorável. É primeiramente na 

família que os indivíduos adquirem seus 

conhecimentos prévios e modelos de comportamento 

e, a escola atua, junto a essa, permi�ndo o 

aperfeiçoamento e a obtenção de um novo leque de 

conhecimentos. A indisciplina, fruto de influencias de 

diversos âmbitos, como sociais, polí�cos e 

educacionais, apresenta-se como um entrave a esse 

processo de aprendizagem e desenvolvimento 

individual, pois leva a perda de uma convivência amável 

e respeitosa no ambiente escolar. Dentre as formas de 

indisciplina, uma das mais preocupantes é a violência 

escolar, ela tem se tornado cada vez mais comum, 

principalmente nas escolas brasileiras e norte-

americanas, e remete a uma situação de destru�vidade 

dos bens públicos e pessoais. 

Entretanto, lançando um olhar amplo e 

indiscriminado para o contexto em que ela surge, como 

também usando mão de ferramentas metodológicas 

que aprimorem o ambiente escolar e, através da 

aproximação escola-família, como também do 

constante debate a fim de se lograr, cada vez mais, 

eficazes altera�vas para a problemá�ca, é possível 
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preveni-la e dirimir sua prevalência. 
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EDUCAÇÃO E LETRAMENTO: PRINCÍPIOS E PROCESSSOS 
 

EDUCATION AND LETTERING: PRINCIPLES AND PROCESSES 

 
 

                                                                             Neubiana Soares Silva 1 
 

RESUMO  
 

Este ensaio tem por obje�vo fazer uma discussão sobre a Educação e Letramento: princípios e processos que abordam 
desde o real ao ficcional, ciberculturas e movimentos de resistência e inserção social. Visto que não existe indivíduo 
totalmente iletrado e nisso compõe-se afirmar que todo sujeito é dotado de algum grau de letramento, ou seja, 
independente de condições socioeconômicas ou intelectual o sujeito faz uso da leitura e escrita no seu contexto 
social. Media�zados pelas transformações sócio-histórico-cultural e econômicas surgem os diferentes �pos de 
letramentos: letramento digital, letramento literário e letramento crí�co ,sendo no letramento e na  vivencia da 
leitura e escrita que acontece a construção de novos conhecimentos e inserção do indivíduo na sociedade.  
 
PALAVRAS -CHAVES: leitura, escrita, letramento, educação. 
 

 
ABSTRACT  

 
This essay aims to make a discussion about Educa�on and Le�ng: principles and processes that approach from the 
real to the fic�onal, cybercultures and movements of resistance and social inser�on. Since there is no totally 
unle�ered individual and in this it is stated that every subject is endowed with some degree of literacy, that is, 
regardless of socioeconomic or intellectual condi�ons the subject makes use of reading and wri�ng in their social 
context. Mediated by socio-historical-cultural and economic transforma�ons, the different types of literacy arise: 
digital literacy, literary literacy and cri�cal literacy, being in literacy and in the experience of reading and wri�ng tha t 
happens the construc�on of new knowledge and inser�on of the individual in society.  
 
KEYWORDS: reading, wri�ng, literacy, educa�on.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Mestranda do Programa de Mestrado em Ciências da Educação pela ACU – Absoulute Chris�an University. E-mail: neu-
bianaacal@hotmail.com 

 

  

ÁREA DE CONHECIMENTO: EDUCAÇÃO.

217



INTRODUÇÃO 

 

Street (2014) retrata que a educação e 

Letramento: princípios e processos é um tema de 

grande relevância para o processo ensino-aprendizagem 

visto que pauta-se na construção das habilidades de 

sujeitos leitores de mundo, estudo mostra a atual 

posição da sociedade em meio a preocupação em 

interpretar, compreender o conhecimento e a 

construção do mesmo media�zados por inerências de 

textos que abordam desde o real ao ficcional, 

ciberculturas e movimentos de resistência e inserção 

social. 

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma pesquisa descri�va, 

exploratória, não experimental de natureza qualita�va 

sendo de parâmetros bibliográficos a par�r da temá�ca 

abordada, sendo u�lizado os seguintes descritores: 

leitura, escrita, letramento e educação.  

 

EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

No processo educa�vo do indivíduo exige-se 

que construa habilidades e competências de 

compreender o mundo e intervir sobre ele, dessa forma 

o Letramento mostra que a construção do 

conhecimento é inerente ao indivíduo que contextualiza 

o meio com as habilidades a serem desenvolvidas e 

aplicadas sobre ele como ações sociais. Para tanto 

refuta-se o que Soares (1998, P. 39,40) expõe sobre a 

diferença entre a alfabe�zação e o letramento, ela 

explica que o sujeito alfabe�zado é a pessoa que sabe 

ler e escrever, já o sujeito letrado ou letrando é o 

indivíduo que sabe ler, escrever, interpreta e 

compreende o mundo ao seu redor independente do 

contexto social que a situação esteja posta.  

Já para Kleiman (1995, p. 20.), o letramento 

extrapola o mundo da escrita, pois além de ser 

vivenciado nas escolas como processo de aquisição e 

decifração do código escrito, a�vidade de promoção do 

indivíduo na intuição escolar. O letramento é vivenciado 

em outras esferas sociais que antecede ou acompanha 

o desenvolvimento educacional, tais como: família, 

igreja, grupos de amizades e trabalhos. 

Nesse contexto Street (2014, p.121), aborda 

que o letramento está além dos muros da ins�tuição 

escolar, ele revisita os entornos das escolas e 

argumenta que o uso da leitura e escrita está 

intrinsicamente ligados ao contexto sócio-histórico-

cultural de determinada sociedade.  Visto que não 

existe indivíduo totalmente iletrado e nisso compõe-se 

afirmar que todo sujeito é dotado de algum grau de 

letramento, ou seja, independente de condições 

socioeconômicas ou intelectual o sujeito faz uso da 

leitura e escrita no seu contexto social. 

 

TIPOS DE LETRAMENTO 

 

A abordagem que a linguista Kleiman (1995), a 

educadora Soares (1998) e o etnógrafo Street (2014), 

mostra a dimensão que o letramento tem na vivencia da 

leitura e escrita na construção de novos conhecimentos 

e inserção desses na sociedade. Media�zados pelas 

transformações sócio-histórico-cultural e econômicas 

surgem os diferentes �pos de letramentos:  letramento 

digital, letramento literário e letramento crí�co.  

 

LETRAMENTO DIGITAL 

 

O mundo está imbuído de aparatos digitais que 

teletransporta informações, diálogos e imagens para 

lugares distantes transformando o  indivíduo um cidadão 

do mundo. Para Xavier (2002) e Buzato (2003) o 

letramento digital é a interação do sujeito com os 

aparatos digitais, sendo necessário habilidades de 

compreender os sons e as imagens e informações 

con�das nos hipertextos. 
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LETRAMENTO LITERÁRIO 

 

O letramento literário segundo COSSON (2009, 

p. 23) é uma pra�ca social que a escola deve trabalhar 

pela essência e não meramente como conteúdo para 

ser avaliado. Para que isso aconteça o professor deve 

efe�var um movimento con�nuo de leitura, par�ndo do 

fácil para o complexo, do eventual da crônica para a 

reflexiva crí�ca de um inscrito que alimente ainda mais 

o repertorio cultural do discente.  

 

LETRAMENTO CRÍTICO 

 

Já sobre o letramento cri�co Mo�a (2008) 

argumenta que o professor deve trabalhar estratégias 

que levem o alunos a ser um agente cri�co reflexivo de 

seus pensamentos, escritos e ações na comunidade que 

está inserido.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A educação e o letramento tem que 

oportunizar diferentes formas possíveis de fazer o aluno 

se inserir no mundo letrado, fazer uso de estratégias 

que busque favorecer a leitura e escrita na escola, 

organizar um material de leitura adequado e 

convida�vo a todos os alunos, fazer projetos que 

insiram os discentes no contexto social escolar e 

extraescolar, para que favoreçam o letramento e sejam 

compar�lhados. E nessa perspec�va faça a reflexão que 

exige um repensar das relações da escola com a 

sociedade na qual ela está inserida.  

Para tanto há a necessidade de repensar os 

cursos de formação docente, visto que é necessária a 

sua reformulação, par�ndo do pressuposto de uma 

polí�ca de formação diferenciada, onde haja uma 

mudança na mentalidade a respeito dos paradigma    

envoltos a uma sociedade letrada, bem como, no que 

tange aos meios e metas de um ensino de currículo vivo 

e reflexivo. O desafio é subs�tuir a lógica do saber 

muito pela possibilidade de se lidar cri�camente e 

significa�vamente com o conhecimento de um mundo 

digital e letrado. 

         Fica notório que a escola é aquela que respeita e 

desperta no seu alunado, o conhecimento sistemá�co e 

que não tem o conhecimento como algo estanque, 

pronto e acabado, mas como um processo construído 

no co�diano da sala de aula, nas relações entre 

professores, alunos, direção, pais e comunidade, 

prevendo a�vidades significa�vas de letramento.  

Pretende-se com esse trabalho de pesquisa dar 

contribuições para os profissionais em educação, 

discentes e a sociedade em geral para fortalecer cada 

vez a pesquisa acadêmica, assim como levar novas 

contribuições a área de pedagogia e Língua Portuguesa 

para a orientação do processo de ensino-aprendizagem 

e construção do letramento no contexto da educação, 

social, Histórico e cultural.  
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RESUMO 

 

Este ar�go apresenta uma arguição teórica que parte do levantamento de questões per�nentes às contribuições da 
religião para a educação desde os primórdios da história até a Idade Média, assim como, a influência da igreja católica 
romana. O mesmo servirá para obtenção de nota para o Mestrado em Educação pela Absoulute Chris�an University. 
Tendo como principal obje�vo comprovar essas influências através de pesquisas bibliográficas, analisando e 
comprovando sua veracidade, como também, ar�culando para demonstração dos pontos posi�vos e relevantes a fim 
de comprovar a tese em questão. Valendo-se do fato de que o homem sempre teve um espírito curioso, buscando 
desenvolver seu aspecto cien�fico, valia -se de seus conhecimentos para explicar o surgimento do universo, bem 
como, suas origens, dessa forma, atribuía as mesmas a seres espirituais, e assim, originaram as crenças. Em virtude 
disso, o homem fez usos desses conhecimentos para colaborar a educação de formas dist intas de acordo com os 
períodos da nossa história. Com o obje�vo de comprovar essa par�cipação da religião na educação, o ref erido ar�go 
possibilita ar�culações, as quais estarão em consonância  com a proposta, e que levarão a conclusões, que par�rão da 
análise de pesquisas extraídas de obras per�nentes a diferentes autores, de épocas dis�ntas, com o intuito de 
corroborar, o fato de que a educação sofreu intervenções, as quais cooperaram e ainda copar�cipam  com esse 
processo complexo repleto de nuances, divergências  e evoluções, como é a educação. 
 
PALAVRAS -CHAVE: Educação; religião; contribuições. 
 
 

ABSTRACT 
 

This ar�cle presents a theore�cal argument that starts from the survey of issues per�nent to the contribu�ons of 

religion to educa�on from the beginning of history to the Middle Ages, as well as the influence of the Roman Catholic 

church. The same will serve to obtain a grade for the Master of Educa�on from Absoulute Chris�an University. Having 

as main objec�ve to prove these influences through bibliographic researches, analyzing and proving their veracity, as 

well as ar�cula�ng to demonstrate the posi�ve and  relevant points in order to prove the thesis in ques�on. Taking 

advantage of the fact that man always had a curious spirit, seeking to develop his scien�fic aspect, he used his 

knowledge to explain the emergence of the universe, as well as, its origins, in this way, a�ributed the same to spiritual 

beings, and so, beliefs originated. As a result, man made use of this knowledge to collaborate with educa�on in 

different ways according to the periods of our history. With the objec�ve of proving this par� cipa�on of religion in 

educa�on, the referred ar�cle allows ar�cula�ons, which will be in line with the proposal, and which will lead to 

conclusions, which will start from the analysis of research extracted from works per�nent to different authors, f rom 

different �mes , in order to corroborate, the fact that educa�on has undergone interven�ons, which have cooperated 

and s�ll co-par�cipate with this complex process full of nuances, divergences and evolu�ons, such as educa�on . 

 

KEYWORDS: Educa�on; religion; contribu�ons. 
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INTRODUÇÃO 

RELIGIÃO E EDUCAÇÃO 

 

      Sabe-se que tão an�ga quanto a humanidade são a 

religião e a educação. Segundo o site de conceitos 

h�ps://conceito.de/educacao, a educação pode ser 

definida como sendo o processo de socialização dos 

indivíduos. Ao receber educação, a pessoa assimila e 

adquire conhecimentos, e o conceito de religião tem 

origem no termo la�m religĭo e refere-se ao conjunto de 

crenças ou dogmas relacionados com a divindade. A 

religião implica sen�mentos de veneração e de 

obediência perante Deus ou os deuses, normas morais 

para a conduta individual e social e prá�cas rituais, 

como a oração e o sacri�cio 

      Desde os tempos mais remotos o homem procura 

construir e aprimorar seus conhecimentos, bem como 

ajustar as formas de bom convívio social, como também 

sua conduta religiosa. A história nos mostra que mesmo 

as tribos mais an�gas, já conhecidas cul�vavam em suas 

culturas, as crenças religiosas, as quais também 

auxiliavam na educação, além de contribuir para um 

melhor convívio social. 

      O presente ar�go realizar-se-á por meio de pesquisa 

bibliográfica crí�ca-analí�ca, através do método 

indu�vo, e de pesquisa qualita�va, par�ndo da análise 

do fenômeno em estudo. U�lizando-se de publicações, 

livros, ar�gos, teses, entre outros, para fim de 

aprofundamento sobre o tema proposto, o qual 

mostrará a contribuições e relevância da religião para a 

educação através da história, assim, vejam na religião 

um meio para aquela época de alcançar os obje�vos 

pedagógicos. 

 

DESENVOLVIMENTO  

EDUCAÇÃO TRIBAL E RELIGIÃO 

 

     As comunidades antecedentes à invenção da escrita 

não eram divididas por classes sociais, mas sobreviviam 

da agricultura, do pastoreio, da caça e da pesca. 

Mediante esse fato, percebemos que não havia relação 

“patrão-empregado”, todos procuravam manter o bom 

censo, favorecendo assim, uma sociedade onde todos 

pensavam no bem estar comum. 

     Essas comunidades que a é�ca e censo comum se 

sobressaem com relação ao comportamento dos seus 

componentes, desde o mais jovem ao mais idoso, pois 

todos pensavam em comum, cooperavam e �nham na 

sobrevivência, na alimentação, moradia e na garan�a de 

sua descendência seus principais obje�vos. Com relação 

a educação tribal, a mesma era baseada na imitação, 

visto que, os pais mostravam aos filhos o que e como 

fazer, e eles replicavam as ações dos pais. Devido ao 

fato de não haver escolas, a educação era difusa. 

    Para BRANDÃO(1989,p.140) 

 

A educação existe onde não há escola e 
por toda parte podem haver redes e 
estruturas sociais de transferência de 
saber de uma geração a outra, onde ainda 
não foi sequer criada a sombra de algum 
modelo de ensino formal e centralizado. 
Porque a educação aprende com o 
homem a con�nuar o trabalho da vida. 
Na sequência, segundo MELATTI (1972, p. 
98): 
Os mitos são antes de tudo narra�vas. São 
narra�vas de acontecimentos cuja 
veracidade não é posta em dúvida pelos 
membros de uma sociedade. Muita gente 
pensa que os mitos nada mais são do que 
descrições deturpadas de fatos que 
realmente ocorreram. Na verdade, 
porém, tudo indica que os mitos têm mais 
a ver com o presente do que com o 
passado de uma sociedade. Embora as 
narra�vas mí�cas sempre coloquem os 
acontecimentos de que tratem em 
tempos pretéritos, remotos, elas não 
deixam de refle�r o presente, seja no que 
toca aos costumes, seja no que toca a 
elementos tão palpáveis como os 
artefatos. 
 
 

       Concernente aos mitos a educação difusa u�lizada 

pelas tribos era fazia uso dos mitos em sues 

ensinamentos transmi�dos, não eram apenas histórias, 

era a sua própria história deles, era a propagação de 
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suas tradições, seus costumes, sua iden�dade.Com 

relação a religiosidade, eles fazem, uso desse saber 

mí�co para educar, norteavam -se pelos fenômenos 

naturais, cujos eram �dos como deuses. Se precisassem 

de chuva, rogavam ao deus da chuva, já o sol era 

venerado como sendo o principal, pois precisavam 

muito dele. Dessa forma, os ensinos sobre essas 

en�dades, passados oralmente aos demais, usando os 

mesmos para explicar a vida e a morte. Valiam-se 

também dos rituais como forma de ensinamento de 

como proceder em suas respec�vas faixas etárias. 

Podemos relacionar alguns deles: de passagem, de 

agradecimento, de sacri�cio, de nascimento entre 

outros. 

      Como disse RUSSELL(1982), “a religião é um 

fenômeno complexo, que tem simultaneamente um 

aspecto individual e um aspecto cole�vo”. Sendo assim, 

vemos a forma benéfica entre uma e outra, e  

verificamos que compreender a religião pelo aspecto 

cole�vo eleva-nos a um melhor nível educa�vo, 

mediante seu enredamento histórico e social. 

      Segundo ARANHA(2006), O conhecimento mí�co 

imprime uma tonalidade especial à educação, pois os 

relatos aprendidos não são propriamente históricos. Daí 

os diversos ritos que marcam as passagens, como o 

nascimento e a morte ou ainda a iniciação à vida adulta. 

        Essa forma de educação é de fato bem proveitoso, 

pois eles aprendem para a vida, visando uma sociedade 

mais coesa, integral e sem classe social. Conforme essa 

perspec�va, verifica-se como sendo uma forma ideal de 

relações em qualquer sociedade, onde suas 

necessidades devem ser o principal mo�vo pelo qual 

todos devem e precisam trabalhar juntos. Dentre todos 

os aspectos da sociedade tribal an�ga, podemos ver a 

importância da religiosidade na educação através dos 

mitos e dos ritos, pois esses exerciam grande 

importância nas mesmas.  

       DURKHEIN (apud BRANDÃO, 1993) esclarece: Sob o 

regime tribal, a caracterís�ca essencial da Educação 

reside no fato de ser difusa e administrada 

indis�ntamente por todos os elementos do clã. Não há 

mestres determinados, nem inspetores especiais para a 

formação da juventude: esses papéis são 

desempenhados por todos os anciãos e pelo conjunto 

das gerações anteriores. 

 

EDUCAÇÃO GREGA E RELIGIÃO 

 

      Inicialmente, a educação grega teve uma maior 

influência da mitologia, pois os jovens inspiravam-se nas 

virtudes dos deuses gregos para executarem tarefas e 

serem melhores. A prá�ca educa�va era eli�zada, 

fundamentava-se na vivência de virtudes e valores, e 

logo depois a formação espor�va e intelectual.  A 

sociedade da Grécia an�ga �nha na educação, na 

filosofia e nas artes os seus principais fundamentos, 

assim buscavam sempre por meio da observação e 

inves�gação explicar fatos incompreendidos por eles.   

        A paideia (παιδεία) é um termo do grego an�go, 

empregado para sinte�zar a noção de educação na 

sociedade grega clássica. Inicialmente, a palavra 

(derivada de paidos (pedós) - criança) significava 

simplesmente "criação dos meninos", ou seja, referia-se 

à educação familiar, os bons modos e princípios morais. 

Será na mesma Grécia que se inicia um modelo de 

educação com um sen�do rela�vamente semelhante  ao 

que se u�liza hoje. 

     WERNER (1995, p.66) fala que, 

 

A importância educadora de Homero é 
evidentemente mais vasta. Não se limita à 
formulação expressa de problemas 
pedagógicos nem a algumas passagens 
que aspirem a produzir um determinado 
efeito moral. A poesia homérica é uma 
vasta e complexa obra do espírito, que 
não se pode reduzir a uma fórmula única. 
Ao lado de fragmentos rela�vamente 
recentes que revelam um interesse 
pedagógico expresso, aparecem outras 
passagens nas quais o interesse pelos 
objetos descritos afasta a possibilidade de 
pensar uma segunda intenção moral do 
poeta 
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          A educação dessa época �nha uma forma de 

educação aristocrá�ca, isto é, as pessoas eram 

educadas a par�r do modelo dos heróis das narra�vas 

homéricas, para deles imitar as virtudes que tornariam 

o homem o melhor possível. Entre essas virtudes, 

estavam a coragem, a prudência e a astúcia. 

       A religiosidade fazendo uso da mitologia encontrada 

nas obras de Homero ajudam compreender o homem 

como um ser de ação e cheio de sabedoria o qual é 

almejado, e buscado por todos os homens gregos livres. 

Por outro lado, o desejo de compreender a origem de 

tudo, levou os homens a construírem mitos levando em 

consideração os fenômenos naturais como forças 

superiores, que não se submetem a nada e nem 

ninguém. 

    WERNER (1995, p.66) esclarece: 

 

O desenvolvimento das formas espirituais 
da educação homérica da nobreza, 
através de Píndaro e até a filosofia de 
Platão, é absolutamente orgânico, 
permanente e necessário. Não é uma 
'evolução' no sen�do semi naturalista que 
a inves�gação história costuma empregar, 
mas um desenvolvimento essencial de 
uma forma original do espírito grego, que, 
na sua estrutura fundamental, permanece 
idên�co a si próprio através de todas as 
fases da sua história.  
 
 

       Os an�gos mitos sobre a origem do mundo 

que foram transmi�dos oralmente e depois 

transformados em poemas por Homero e Hesíodo são 

ques�onados pelos pré-socrá�cos com o obje�vo de 

explicar a origem do mundo. Portanto, a mitologia 

começou a perder força dando lugar à filosofia, pois o 

ser humano sempre inves�ga�vo buscou explicações 

coerentes para seus ques�onamentos,  de modo que a 

Grécia é o berço de várias áreas de conhecimentos 

como: filosofia, astronomia, matemá�ca, entre outros.  

Porém, essa influência mitológica nunca desapareceu e 

con�nua até hoje inspirando, e as contribuições 

deixadas por essa civilização dotada de tanto 

conhecimento nos deixou um legado ines�mável para 

toda a humanidade. 

 

EDUCAÇÃO NA IDADE MÉDIA E RELIGIÃO 

 

      Com o passar dos séculos foi necessário alcançar 

novos horizontes educacionais, chegando até a Idade 

Média. Sabe-se que, a passos lentos, mas constantes, 

essa época mesmo passando por momentos escuros em 

sua história, a luz do conhecimento perseveraram em 

romper as trevas da ignorância, tornando-se uma 

esperança num mundo submerso em guerras e disputas 

pelo poder.  

     Para TOSCANO (2001,p.139) 

 

A história da educação está in�mamente 
ligada à própria história das ins�tuições 
religiosas. A casta sacerdotal que nas 
sociedades arcaicas, de�nha o poder 
polí�co ou pelo menos dele par�cipava 
a�vamente, deve ter compreendido de 
maneira bastante clara, a importância de 
chamar a si o controle do sistema 
educacional, por mais informal e limitado 
que ele. 

 

 

    Desse modo, é inegável a colaboração e a relevância 

das ins�tuições religiosas para que a educação 

ultrapassasse muitas barreiras, mesmo que a morosos 

passos. Porquanto, o clero atuava significa�vamente, o 

qual era visto como classe esclarecida e intelectualizada 

na época. Nessa perspec�va organizaram o Ra�o 

Studiorum, que para o historiador FRANÇA (1952, p.2): 

 

o Ra�o Studiorum procurou lapidar certos 
comportamentos humanos para torná-los 
civilizados, leiase domes�cados. O Ra�o 
Studiorum não era um tratado 
sistema�zado de pedagogia, mas sim uma 
coletânia de regras e prescrições prá�cas 
e minuciosas a serem seguidas pelos 
padres jesuítas em suas aulas. Portanto, 
era um manual prá�co e sistema�zado 
que apresentava ao professor a 
metodologia de ensino a ser u�lizada em 
suas aulas. 
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       A par�r deste momento iniciou-se a 

ins�tucionalização da educação, onde surgiram as 

primeiras escolas enquanto ins�tuições, visto que, até 

então, essa responsabilidade cabia à família, porém de 

agora em diante haverá uma ins�tuição específica para 

disseminação e construção do saber enquanto ciência. 

        Segundo o historiador francês VERGER(1999), “a 

escola medieval se parece com a escola de qualquer 

outra época, era num primeiro momento o local de 

aprendizagem de saberes. Só que na Idade Média a 

escola garan�a mais que a educação moral: ela garan�a 

a educação religiosa e também um lugar de 

sociabilidade e descoberta.” 

     Esse local organizado, supervisionado e composto 

pelo clero, u�lizava-se de normas e conceitos religiosos 

para influenciar seus pupilos, visto que, esse período 

onde o homem buscava adequar seus desejos de 

conhecimentos com as concepções grego -´romanas da 

an�guidade clássica, fazendo uso da escolás�ca criou 

uma síntese entre os ideais cristãos e a filosofia grega. 

       Para VERGER (1999), há três �pos de ins�tuições 

educacionais da Idade Média. São elas: as escolas 

elementares, as universidades e, por úl�mo, as novas 

ins�tuições. Organizadas e direcionada para as 

diferentes faixas etárias e níveis de conhecimento. 

     No tocante às crianças, boa parte era marginalizada, 

desprezada e abandonada, porém o amor paterno, traz 

à tona na história, mesmo que de forma excludente, as 

pobres órfãs, as quais eram abandonadas ou vendidas, 

enquanto as de famílias ricas mesmo sendo deixadas à 

margem por alguns pais, em muitos casos eram 

protegidas, educadas e acolhidas normalmente com 

todo amor por seus parentes. Apesar de toda essa 

cultura de marginalização, muitas famílias nobres viam 

em seus filhos a con�nuidade de sua descendência, 

desse modo, faziam de tudo para educá-los com todo o 

conhecimento que estava ao seu alcance, formando 

uma geração seguinte dotada de todos os requisitos 

necessários para dar sucessão ao seu legado familiar.  

       Segundo PERNOUD (1981,p.99), “A criança na Idade 

Média, como em todas as épocas, vai à escola. É, em 

geral, a escola de sua paróquia ou do mosteiro mais 

próximo.”  

  Disse ainda DURANT (2004, p.827) 

 

O estudante medieval podia ser de 
qualquer idade. Podia ser cura, prior, 
abade, mercador e também casado. Podia 
ser jovem de 13 anos, às voltas com a 
súbita dignidade que lhe trazia a idade. Ia 
a Bolonha, Orléans ou Montpellier para 
tornar-se médico ou advogado e as outras 
universidades a fim de preparar-se para 
serviços governamentais, em geral para 
fazer carreira em uma igreja. Não havia 
exame de admissão; as únicas exigências 
eram o conhecimento do la�m e a 
capacidade de pagar uma modesta taxa a 
cada professor do curso que seguisse. Se 
era pobre podia ser auxiliado com uma 
bolsa ou pela sua aldeia, amigos, igreja ou 
bispo. Havia milhares nessa situação. (...) 
Um estudante que viajasse de uma 
universidade para outra recebia 
geralmente transporte grá�s bem como 
alimento e hospedagem gratuitos nos 
mosteiros que ficavam no caminho.  
 
 

     Observa-se que a priori, as escolas fundadas por 

cléricos, �nham como obje�vo principal a formar novos 

monges para dar segmento a linhagem clerical, como 

também incen�var a vida modesta e humilde, 

orientando e direcionando segundo a Bíblia Sagrada. 

Num segundo momento, viu-se a necessidade de 

expandir para as pessoas recém adeptas ao 

cris�anismo, tornando-se assim, locais onde a ciência e 

a cultura fluíam livremente entre seus membros.  

     Conforme ARANHA (2006, p.106),  

 

Criar escolas não era a finalidade principal 
dos mosteiros, mas a a�vidade 
pedagógica tornou-se inevitável à medida 
que era preciso instruir os novos irmãos. 
Surgiram então as escolas monacais (nos 
mosteiros), em que se aprendiam o la�m 
e as humanidades. Os melhores alunos 
coroavam a aprendizagem com o estudo 
da filosofia e da teologia [...]. Os 
mosteiros assumiram o monopólio da 
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ciência, tornando-se o principal reduto da 
cultura medieval. Guardavam nas 
bibliotecas os tesouros da cultura greco-
la�na, traduziam obras para o la�m, 
adaptavam algumas e reinterpretavam 
outras à luz do cris�anismo. Monges, 
copistas, pacientemente, mul�plicavam 
os textos clássicos.  
 
 

      Entendemos que de acordo com LAUAND (1998), as 

escolas medievais dividiam-se em: Paroquiais – 

formação de padres; Monás�cas – formação de 

monges; Pala�nas – formação ampla do indivíduo; 

Universidade – voltadas para o ensino, pesquisa, 

produção de conhecimento, reflexão e debates.  

     Não podemos negar a incalculável contribuição das 

ins�tuições religiosas para a educação, mesmo sabendo 

das falhas, dificuldades entre outros aspectos �dos 

como nega�vos. Em contrapar�da, na Idade Média, o 

que se refere a expansão e organização educaci onal, os 

padres e os monges es�veram à frente, como também 

par�ciparam a�vamente na estruturação e na difusão 

do saber da época. Deixando assim, uma ines�mável 

herança educacional para todos nós até os dias atuais.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

      Não podemos negar que, educação e religião 

caminham juntas por séculos a fio, iniciou-se como 

monás�ca, expandindo-se para as universidades, suas 

contribuições foram essenciais para a construção das 

bases educacionais como conhecemos hoje. Mesmo 

que o maior obje�vo da educação dessa época fosse 

religioso, a força do conhecimento empurrou a porta 

para libertar-se dos portões dos monastérios e 

paróquias, alcançando e iluminando mentes por toda a 

Europa. A força propulsora do saber foi maior, e assim, 

muitos foram iluminados por ele, de forma a nos tornar 

cidadãos conscientes, crí�cos e autônomos. 
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